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หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ 

PHATRA GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND 
ค าเตือน/ข้อแนะน า 

 กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (จัดตั้งในรูป Feeder 
Fund โดยจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว กองทุนไม่ได้เป็นกองทุน
ที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย 
เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบ้ีย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับ
นานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า -ออก
ของเงินลงทุน หรือกฎหมาย หรือข้อก าหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจ ากัดของความ
คุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น 

 กองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) จึงมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration 
risk) และมีความเสี่ยงสูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลาย
กลุ่มอุตสาหกรรม   

 เนื่องจากกองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Infrastructure Companies) โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทั่วโลก  กองทุนหลัก
จึงมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในอุตสาหกรรม/ธุรกิจที่แตกต่าง
หลากหลาย ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบกับหลักทรัพย์และ
ตราสารของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Infrastructure Companies) ได้มากกว่าหลักทรัพย์
ในอุตสาหกรรมอื่น ธุรกิจและการประกอบการของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
(Infrastructure Companies) เหล่านี้ อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากหลายปัจจัยที่ส่งผลร้ายต่ออุตสาหกรรมนี้ ซ่ึงรวมถึง
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่าย การแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 ความเสี่ยงจากการบริหารเชิงรุก (Active management risk) ผู้จัดการกองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลัก 
จะลงทุน โดยจะไม่ใช่การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถูกก าหนดไว้แล้ว เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ตามดัชนีมาตรฐาน ( Index)  
ดังนั้น ผลการด าเนินงานของกองทุนหลักอาจต่ ากว่าการลงทุนรูปแบบอื่น ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากรูปแบบ/วิธีการบริหาร
จัดการ และมุมมองการลงทุนในระยะท่ียาวกว่าของผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน  

 กองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนเป็นรายตัว กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจท าให้
กองทุนหลักไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้  ซ่ึงรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจะลงทุน ซ่ึงมีโอกาสที่หลักทรัพย์/ตราสารนั้นจะให้ผลในทางลบต่อผลการด าเนินงาน
ของกองทุนหลัก เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์/ตราสาร ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดหรือ
ศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์/ตราสารอ่ืน ๆ ไม่เป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนหลักประเมินหรือคาดการณ์ไว้ 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และควรค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง  และ
ผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง (Liquidity risks) หลักทรัพย์บางตัวที่กองทุนหลักลงทุน โดยเฉพาะหลักทรัพย์ของบริษัทที่มี
มูลค่าตลาดขนาดเล็ก หลักทรัพย์กลุ่มนี้อาจมีปริมาณการซ้ือขายต่ า ซ่ึงอาจท าให้จ าเป็นต้องขายในราคาที่ต่ ากว่าราคา
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ตลาดปัจจุบัน หรือต้องทยอยขายในจ านวนน้อย ๆ โดยยืดระยะเวลาการท ารายการขายให้ยาวขึ้น  

 กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ (Emerging market risk) ซ่ึงอาจท าให้มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น 
และมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษที่แตกต่างจากการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
กฎระเบียบ และภาษีความเสี่ยงด้านการช าระราคา ความเสี่ยงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และอาจมีความผันผวนสูง 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate fluctuations; Currency 
considerations) ทรัพย์สินของกองทุนหลักมักจะลงทุนในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินฐาน (Base currency) ของกองทุนหลัก   
กองทุนหลักจะได้รับผลตอบแทนและเงินต้นจากการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ (Local currency) ดังนั้น หาก
กองทุนหลักไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนหลักรวมถึงส่งผลต่อการประเมินราคาทางบัญชีของทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุนไว้ท าให้เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงได้ ทั้งนี้สถานะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกองทุนหลักจะมีการป้องกันความเสี่ยงส่วน ใหญ่ 
(Substantially hedge foreign currency exposure) ให้กลับมาอยู่ในรูปสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุน
หลักจะยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ อันเนื่องมาจากการเข้าออกของเงิน  (Cash flows) การเคลื่อนไหวของ
ราคาตลาด และการใช้สกุลเงินหนึ่งเป็นตัวแทนของอีกสกุลเงินหนึ่ง (Proxy currencies) 

 กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยง  
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
อาจมีต้นทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หาก
ผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

 ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุน  
เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ 
ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน 

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงวันหยุดท าการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุด
ท าการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าสั่งซ้ือ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการ
ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษา  
ค าเตือนอ่ืนเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน 

 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการค านวณค่าสัมบูรณ์
ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลใน
อดีต ซ่ึงอาจส่งผลให้การเข้าท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือ  
ชี้ชวน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ภัทร จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
รวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 
0-2305-9855 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 
โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุน
ดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพือ่ที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้  

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลั กทรัพย์
จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่ส านักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ โดยวิธีที่  
บริษัทจัดการเปิดเผยไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.phatraasset.com 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล 
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ  
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ 
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนข้างต้นในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซ้ือคืน และ/หรือตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการ
ก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามค าจ ากัดความ
ของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ /หรือ 

http://www.sec.or.th/
http://www.phatraasset.com/
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แนวปฏิบัติภายในของบริษัทจัดการ หรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอ านาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence : CDD) โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการ
รู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การ
ท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการด าเนินการอื่น ๆ ตามที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก าหนดแนวทาง  

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค าสั่ง
ดังกล่าวได้ 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุน  

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี  
PHATRA GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND  
(PHATRA GINFRAEQ) 

ประเภทโครงการ กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund)   
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น  

(ส่วนเกินทุน) หากการขายคืนหน่วยลงทุนได้ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อหน่วยลงทุน  
อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
จ านวนเงินทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท  
จ านวนหน่วยลงทุน 200 ล้านหน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้         10.00 บาทต่อหน่วย     
ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก  10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
มูลค่าขั้นต่ าของการซ้ือแต่ละคร้ัง         1,000 บาท 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล      ไม่มี  
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563 
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่จดทะเบียนกองทุน ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันส้ินสุด IPO หรือกรณีที่ปิด IPO ก่อนก าหนด   
รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มีนาคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

(ประมาณ 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน  
1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ  Lazard Global Listed Infrastructure 
Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับ 
ตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) เป็นหลัก   
 
2. ส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ ก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ  
นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ยกเว้น ในกรณีที่ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้
นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)  
ทั้งนี้ หากเกิดเหตุดังกล่าว กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะด ารงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
3. ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้าน
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด 
โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกัน
ความเส่ียงไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ นอกจากนี้ การท า
ธุรกรรมป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุน
อาจด ารงสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้  แต่
กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management)    
 
4. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
 
5. กองทุนอาจท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
6. ข้อมูลกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) 
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 

Class:  A Acc USD Hedged 
ผู้จัดการการลงทุน 
(Investment Manager) 

Lazard Asset Management Pacific Co. 

วันที่จดทะเบียนจัดต้ังกองทุน 27 กุมภาพันธ์ 2555 
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อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) MSCI World Core Infrastructure Index 
วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการซื้อขายของกองทุนหลัก 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวทั้งในรูปกระแสเงินสดระหว่างทางและการเพิ่มขึ้นของ
เงินลงทุน (Income and capital appreciation)   
นโยบายการลงทุน 

กองทุนหลักจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารทุน  (Equities) และ 
ตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนเป็นหลัก โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทั่วโลก (Global basis) ตราสารที่กองทุนสามารถลงทุนได้
ดังกล่าว เช่น หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ  (Common and preferred stock) ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(Depository receipts) ของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ( Infrastructure Companies) ซึ่งจดทะเบียน
หรือมีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานก ากับดูแล  

ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ( Infrastructure Companies) 
เพื่อให้กองทุนหลักลงทุนนั้น  ผู้จัดการกองทุนจะมีกระบวนการและปัจจัยในการกล่ันกรองหลายปัจจัย (Series of objective filters) 
รวมถึงการใช้ปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative criteria) เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบของหลักทรัพย์ที่จะพิจารณาลงทุน (General investment 
universe) และน ามาคัดกรองเป็นกลุ่มหลักทรัพย์เป้าหมาย (Preferred list) เพื่อเข้ากระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์
รายตัว เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Portfolio) โดยจะค านึงถึงการกระจายการลงทุนทั้งในด้านพื้นที่
ภูมิภาค (Geographic regions) และกลุ่มอุตสาหกรรม/กลุ่มธุรกิจ (Sectors) ด้วย  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด หรือโครงการจัดการลงทุน (Open-
Ended Collective Investment Scheme) ซึ่งรวมถึงกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Funds) และตราสารทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับนโยบาย ลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 

กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible securities) ซึ่งรวมถึง ตราสารหนี้เอกชน (Corporate 
bonds) Notes หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stocks) หรือตราสารหนี้ใด ๆ ที่ผู้ออกสามารถแปลงสภาพหรือแลกเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 
(Common stocks) หรือตราสารทุน (Equity securities) ใด ๆ ได้ โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทั่วโลก และสามรถลงทุนใน 
หน่วยลงทุนของกองทุนปิดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายลงทุนของ
กองทุนหลัก  

เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการกระจายการลงทุนในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
(Infrastructure Companies) ได้ทั่วโลก เมื่อผู้จัดการกองทุนเห็นโอกาสในการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก  
ในตลาดประเทศเกิดใหม่ ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ากองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging markets) มากกว่า
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (ประเทศในตลาดเกิดใหม่ดังกล่าวที่มีรายชื่อประเทศอยู่ในดัชนี MSCI Emerging 
Markets Index) ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศรัสเซีย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (At any 
time) จะลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และจะลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์มอสโก (Moscow Exchange) เท่านั้น  

ในภาวะปกติทั่วไปกองทุนจะลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กล่าวข้างต้น  ทั้งนี้ ณ เวลาใด ๆ หากผู้จัดการกองทุน
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พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนบางส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในเงินสดได้ 
และเพื่อสร้างโอกาสในการหาผลตอบแทนที่ดี ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาน าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนในตราสารเทียบเท่าเงินสด (Cash 
equivalent securities)  เช่น ตราสารหนี้ระยะส้ัน ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ระยะส้ันที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถ
ลงทุนได้ที่มีผู้ออกเป็นสถาบันการเงิน (Investment grade short term paper issued by credit institutions) และตราสารในตลาดเงิน 
เช่น ต๋ัวเงินคลังระยะส้ันและระยะกลาง (Short and medium term treasury bills) และต๋ัวเงินคลังที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว 
(Treasury notes-fixed and floating rate) บัตรเงินฝาก (Certificates of deposit) ต๋ัวแลกเงินที่ธนาคารรับรอง (Bankers 
acceptances) 

หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้จะเป็นไปตามที่กฎระเบียบที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด และจดทะเบียน
หรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก 

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่เปล่ียนมือได้ (Transferable securities) ซึ่งรวมถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
(Financial Derivative Instruments (“FDI”)) เพื่อการป้องกันความเส่ียง (Hedging purposes) เช่น เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความ 
ผันผวนของตลาดหรืออัตราแลกเปล่ียน และหรือใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management purposes) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเส่ียง ลดค่าใช้จ่าย หรือเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้กรอบระดับความ
เส่ียงของกองทุนหลัก  

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินข้างต้นอาจมีการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ (Over-the-counter) หรือจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลก็ได้ โดยการลงทุนจะเป็นไปตามกรอบที่ก าหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักและอาจ
จ ากัดการลงทุนให้ลงทุนได้ในกรณีที่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนั้น ( Index futures/ Swaps/ Currency forward exchange contracts/ 
Warrants/ Rights) แฝงอยู่ในตราสารแปลงสภาพ (Convertible Securities) การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวจะลงทุน
เฉพาะกรณีที่ต้องใช้ในกระบวนการบริหารความเส่ียงของกองทุนหลักที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลาง (Central Bank) เท่านั้น 

สถานะการลงทุนของกองทุนหลักซึ่งอาจมีผลจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินข้างต้น (global exposure) จะ
ค านวณอย่างน้อยเป็นรายวันโดยการใช้วิธี Commitment approach โดยจะมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลัก  

สถานะอัตราแลกเปล่ียนของกองทุนหลักจะมีการป้องกันความเส่ียงส่วนใหญ่ (Substantially hedged back) ให้กลับมาอยู่ใน
รูปสกุลเงิน Sterling ซึ่งเป็นสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน 
เต็มจ านวนตลอดเวลา  
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก 
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Annual Management Fees) : ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน      
- ค่าธรรมเนียมการขาย (Preliminary Fee) : ไม่ม ี
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Redemption Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00                                                            
- ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน (Redemption Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00  
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Ongoing charges)* : 1.03%   
*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Ongoing charges) เป็นไปตามค่าใช้จ่ายในรอบปีล่าสุดส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการด าเนินงาน (Performance fee) หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Ongoing charges) อาจเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละปี)  
(ที่มา Lazard Global Listed Infrastructure Equity - Key Investor Information Document) 
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รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับ
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.lazardassetmanagement.com 
 
7. ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
8. ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของ
หน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ เช่น เงื่อนไขการ
ลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือ
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ ากว่า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยส าคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของ
กองทุนหลักต่ ากว่าตัวช้ีวัด (Benchmark) (ถ้ามี) อย่างมีนัยส าคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ 
หรือท าให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้ หรือเมื่อกองทุนหลักกระท าความผิด
ร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการของ
กองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโค รงการ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการ
เปล่ียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด และ/หรือด าเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปล่ียนกองทุนหลักข้างต้น อาจส่งผลให้กองทุนมีการลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศในขณะนั้นมากกว่า 1 กองทุน  
 
9. ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนอื่นใด ต้ังแต่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนแล้วมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้  
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
ให้ส านักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ  
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ
เหตุ  
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(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับ
สถานะของกองทุนรวม  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้บุคลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย โดยระยะเวลาการด าเนินการตาม 
(2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 
 
10.  ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เก่ียวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศอาจ 
ไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ  

10.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  
10.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม  
10.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้ รับค าส่ังขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันท าการ  

 
11. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ( Fund of 
Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ 
(Feeder Fund) ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดย
ขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
อย่างน้อย 60 วันก่อนการด าเนินการเปล่ียนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือส านักงานผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
 กองทุนนี้จะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
โดยกองทุนจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า  
เงินลงทุนในต่างประเทศ  ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกันความเส่ียงไว้ ซึ่งอาจท าใ ห้ 
ผู้ลงทนุได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ นอกจากนี้ การท าสัญญาป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดังกล่าว จะเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Over-the-Counter derivatives) 
 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 
2. กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

    กองทุนนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 2,000 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของ
โครงการ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
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3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

 กองทุนนี้มีระดับความเส่ียงในระดับ 6 (เส่ียงสูง) เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุน
ต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) เป็นหลัก  โดยสามารถลงทุนระยะยาวได้ และรับความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับ
การลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ( Infrastructure Companies)  
ในต่างประเทศได้  

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว  โดยผู้ลงทุนในกองทุนนี้ยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนทั้งในระยะส้ันและระยะยาวได้ 

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 

 กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี  เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (จัดต้ังในรูป Feeder Fund 
โดยจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว) กองทุนไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครอง
เงินต้น และมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาด
การเงิน อัตราดอกเบี้ย และ ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับ
ภูมิภาค ความเส่ียงในการบังคับใช้ข้อก าหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมาย
หรือข้อก าหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจ ากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน  
เป็นต้น 

 กองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) จึงมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration risk) และมี
ความเส่ียงสูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม   

 เนื่องจากกองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทั่วโลก กองทุนหลักจึงมีการ
กระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในอุตสาหกรรม/ธุรกิจที่แตกต่างหลากหลาย     
ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบกับหลักทรัพย์และตราสารของบริษัท
ที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  (Infrastructure Companies) ได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอื่น   
ธุรกิจและการประกอบการของ Infrastructure Companies เหล่านี้ อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากหลายปัจจัยที่ส่งผลร้าย 
ต่ออุตสาหกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่าย การแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 ความเส่ียงจากการบริหารเชิงรุก (Active management risk) ผู้จัดการกองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจะลงทุน 
โดยจะไม่ใช่การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถูกก าหนดไว้แล้ว เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ตามดัชนีมาตรฐาน ( Index) ดังนั้น ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหลักอาจต่ ากว่าการลงทุนรูปแบบอื่น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากรูปแบบ/วิธีการบริหารจัดการ และมุมมองการ
ลงทุนระยะยาวกว่าของผู้จัดการกองทุนเก่ียวกับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน 

 กองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนเป็นรายตัว กองทุนจึงมีความเส่ียงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์  
ที่ลงทุน การบริหารความเส่ียง และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจจะท าให้กองทุนหลัก  
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ได้  ซึ่งรวมถึงความเส่ียงที่เกิดจากการคัดเลือก
หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจะลงทุน ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์/ตราสารนั้นจะให้ผลในทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก 
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เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์/ตราสาร ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดหรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบ
กับหลักทรัพย์/ตราสารอื่น ๆ ไม่เป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนหลักประเมินหรือคาดการณ์ไว้ 

 ความเส่ียงเกี่ยวกับสภาพคล่อง (Liquidity risks) หลักทรัพย์บางตัวที่กองทุนหลักลงทุน โดยเฉพาะหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่า
ตลาดขนาดเล็ก หลักทรัพย์กลุ่มนี้อาจมีปริมาณการซื้อขายต่ า ซึ่งอาจท าให้จ าเป็นต้องขายในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดปัจจุบัน 
หรือต้องทยอยขายในจ านวนน้อย ๆ โดยยืดระยะเวลาการท ารายการขายให้ยาวขึ้น  

 กองทุนอาจมีความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ (Emerging market risk) ซึ่งอาจท าให้มีความเส่ียงที่สูงขึ้น และ 
มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษที่แตกต่างจากการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียน ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และ ภาษี
ความเส่ียงด้านการช าระราคา ความเส่ียงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และอาจมีความผันผวนสูง 

 ความเส่ียงเก่ียวกับความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Fluctuations; Currency 
Considerations) ทรัพย์สินของกองทุนหลักมักจะลงทุนในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินฐาน (Base currency) ของกองทุนหลัก   
กองทุนหลักจะได้รับผลตอบแทนและเงินต้นจากการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ (Local currency) ดังนั้น หาก 
กองทุนหลักไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนไว้ การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนหลักรวมถึงส่งผลต่อการประเมินราคาทางบัญชีของทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุนไว้ท าให้เพิ่มขึ้นหรือ  
ลดลงได้  

 สถานะอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของกองทุนหลักจะมีการป้องกันความเส่ียงส่วนใหญ่ (Substantially hedge foreign 
currency exposure ) ให้กลับมาอยู่ในรูปสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะยังคงมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนอยู่ อันเนื่องมาจากการเข้าออกของเงิน  (Cashflows) การเคล่ือนไหวของราคาตลาด และการใช้สกุลเงินหนึ่งเป็น
ตัวแทนของอีกสกุลเงินหนึ่ง (Proxy currencies) 

 กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี  จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุน  
จึงอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกันความเ ส่ียงไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
ดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี  จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หาก
ผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเส่ียงที่ เก่ียวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก 
 

5. กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนรวมนี้ลงทุน มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ ผลการด าเนินงาน และ 
ความผันผวนของผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 
5.1 ข้อมูลกองทุน คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund  (กองทุนหลัก)  
     กองทุนนี้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure 

Equity Fund  (กองทุนหลัก)  โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในส่วนนโยบายการลงทุน 
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5.2 ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญของกองทุนหลัก  
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกองทุนหลักเช่น 

 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration risk)  
กองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) จึงมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวในการลงทุน  (Concentration risk) และมี
ความเส่ียงสูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  
ตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินงานของหุ้นตัวหนึ่ง ๆ ใน portfolio ของกองทุนหลักอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลักได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นที่มีการกระจายการลงทุนที่มากกว่ากองทุนหลัก 
 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies)  
เนื่องจากกองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  (Infrastructure Companies) โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทั่วโลก กองทุนหลักจึงมีการ
กระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในอุตสาหกรรม/ธุรกิจที่แตกต่างหลากหลาย ปัจจัยลบ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบกับหลักทรัพย์และตราสารของบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจเก่ียวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) ได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอื่น ธุรกิจและ
การประกอบการของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) เหล่านี้ อาจได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากหลายปัจจัยที่ส่งผลร้ายต่ออุตสาหกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่าย การแข่งขัน กฎระเบียบ 
และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
ความเสี่ยงจากการบริหารเชิงรุก (Active Management Risk) 
ผู้จัดการกองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจะลงทุน โดยจะไม่ใช่การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถูกก าหนดไว้แล้ว เช่น การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตามดัชนีมาตรฐาน (Index) ดังนั้น ผลการด าเนินงานของกองทุนหลักอาจต่ ากว่าการลงทุนรูปแบบอื่น ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากรูปแบบ/วิธีการบริหารจัดการ และมุมมองการลงทุนระยะยาวกว่าของผู้จัดการกองทุนเก่ียวกับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่
กองทุนหลักลงทุน 
 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง (Liquidity Risks) 
หลักทรัพย์บางตัวที่กองทุนหลักลงทุนโดยเฉพาะหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก หลักทรัพย์กลุ่มนี้อาจมีปริมาณการ
ซื้อขายต่ า ซึ่งอาจท าให้จ าเป็นต้องขายในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดปัจจุบัน หรือต้องทยอยขายในจ านวนน้อย ๆ โดยยืดระยะเวลา
การท ารายการขายให้ยาวขึ้น  
 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและสภาวะตลาด (Global Economic and Market Conditions) 
ผู้จัดการกองทุนหลักอาจลงทุนในสกุลเงินและหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตลาดประเทศเกิดใหม่หรือ
ตลาดประเทศก าลังพัฒนา (Emerging or developing markets) บางประเทศในกลุ่มประเทศเหล่านี้มีระบบการปกครองที่ควบคุม
เข้มงวดจากหน่วยงานของรัฐบาล การลงทุนในประเทศกลุ่มนี้จึงมีความเส่ียงเฉพาะเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นความเส่ียงที่โดยทั่วไป  
ไม่มีในการลงทุนในสกุลเงินหรือหลักทรัพย์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ความเส่ียงที่เก่ียวกับดุลการค้า/ส่วนต่างระหว่างมูลค่า
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สินค้าออกกับมูลค่าสินค้าเข้าของประเทศนั้น ๆ (Trade balances and imbalances) นโยบายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางลบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน มาตรการของรัฐในการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การควบคุมเพดาน  
การโอนเงินหรือทรัพย์สินออก นโยบายของรัฐที่เก่ียวกับการโอนทรัพย์สินมาเป็นของรัฐ (Nationalisation) ปัญหาทางการเมือง  
การเวนคืนทรัพย์สิน (Expropriation) เรียกเก็บภาษีส าหรับผู้มีรายได้สูง (Confiscatory taxation) ความไม่มั่นคงทางสังคม 
เศรษฐกิจหรือการเมือง ปัจจัยความเส่ียงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อระดับราคา ความผันผวน และสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน นอกจากนี้ ความผันผวนหรือการขาดสภาพคล่องที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้อาจส่งผลในทางลบต่อก าไร
ของกองทุนหลัก หรืออาจท าให้กองทุนหลักขาดทุนได้ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้จะแตกต่างกันในแง่มุมต่าง ๆ เช่น อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
domestic product) อัตราเงินเฟ้อ การเส่ือมค่า/อ่อนค่าของสกุลเงิน (Currency depreciation) การน าทรัพย์สินไปลงทุนต่อ (Asset 
reinvestment) การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ (Resource self-sufficiency) สถานะของดุลการช าระเงิน (Balance of 
payments) ย่ิงไปกว่านั้นระบบเศรษฐกิจของบางประเทศในกลุ่มนี้พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศสูงมาก จึงอาจได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากการกีดกันทางการค้า การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา มาตรการเก่ียวกับค่าเงิน และปัจจัยหรือการต่อรองอื่น ๆ 
จากประเทศคู่ค้า เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้บางประเทศอาจจะพึ่งพาอุตสาหกรรม/ธุรกิจเพียงไม่ก่ีประเภทจึงอาจจะได้รับ
ผลกระทบในทางลบหากมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขทางการค้า และอาจจะมีระดับภาระหนี้ที่สูงหรือเงินเฟ้อสูงได้ 
 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Fluctuations; Currency 
Considerations) 
ทรัพย์สินของกองทุนหลักมักจะลงทุนในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินฐาน (Base currency) ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะได้รับ
ผลตอบแทนและเงินต้นจากการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ (Local currency) ดังนั้น หากกองทุนหลักไม่ได้ป้องกัน 
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนไว้ การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักรวมถึง
ส่งผลต่อการประเมินราคาทางบัญชีของทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุนไว้ท าให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ทั้งนี้ สถานะอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศของกองทุนหลักจะมีการป้องกันความเส่ียงส่วนใหญ่ (Substantially hedge foreign currency exposure)  
ให้กลับมาอยู่ในรูปสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม  กองทุนหลักจะยังคงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอยู่ 
อันเนื่องมาจากการเข้าออกของเงิน (Cashflows) การเคล่ือนไหวของราคาตลาด และการใช้สกุลเงินหนึ่งเป็นตัวแทนของอีก 
สกุลเงินหนึ่ง (Proxy currencies) 

 
รายละเอียดของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของ
กองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์  
ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lazardassetmanagement.com/ 
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 5.3  ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก  

 
 ที่มา : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563 

คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลังเพิ่มเติมได้ที่  https://www.lazardassetmanagement.com 
 

6. กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ส่งผลให้กองทุนรวมมีฐานะการลงทุนในสัญญา  
ซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง โดยมี
การก าหนดอัตราส่วนไว้เป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และผลกระทบทางลบภายใต้
สมมติฐานและความเชื่อม่ันที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็น
อย่างไร?     
 กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อการลดความเส่ียง  อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง
โดยเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) โดยจะมีสัดส่วนไม่เกิน 
ร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 
 

7. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด?  
1. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 95% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง 

อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน  
2. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 5% ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทน

เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 
หมายเหตุ: 
กองทุนนี้ใช้ดัชนีตัวช้ีวัดตามกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม  
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน  
ถึงวันที่มีการปรับปรุง/ เปล่ียนตัวชี้วัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/ เปล่ียนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่าน 
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เ ก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ 
กองทุนรวม และ/หรือการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดท าหรือ
เปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งปรับปรุง/เปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  
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8. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร?  

 เป็นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น   
 

9. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
 กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มีนาคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 

ค าถามค าตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน 

ข้อก าหนดการซ้ือขาย 

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจ านวนเงินเท่าใด และค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร?  

A : ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

ผู้ลงทุนสามารถเร่ิมลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ าเพียง 1,000 บาท บวกค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 [จ านวนหน่วยลงทุน = จ านวนเงินลงทุน ÷ (มูลค่าที่ตราไว ้+ ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)] 
ทั้งนี้ ในการเสนอขายคร้ังแรก มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยจะเท่ากับ 10.00 บาท 

 
Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร และมีวิธีการซ้ือ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอย่างไร?  
A : ท่านสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)    Contact Center โทร: 0-2165-5555  
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2305-9559 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งต้ัง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด 
 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใด       
ที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการก าหนด
หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอ านาจประกาศก าหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
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3. เอกสารการท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่า งประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนดของกองทุนหลัก  
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ 
กองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจร้องขอ 
 
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการ 
ร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกองทุนหลัก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ 
 

 การเปิดบัญชีกองทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์ในการ

ติดต่อท ารายการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  โดยผู้จองซื้อต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้ 

 
ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/ 

ผู้สนใจลงทุน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี* 

กรณีบุคคลธรรมดา  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
กรณีนิติบุคคล  ส าเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการ 

ผู้มีอ านาจได้ลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  เพื่อรับรอง
ความถูกต้องแล้ว  

 ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 

 หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิ ติบุคคลไม่ได้เป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้  

 ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง   
กรณีบัญชีร่วม  
(ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 4 คน) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 
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** การก าหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
 จัดการก าหนด 

 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
เพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 
 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 
บริษัทจัดการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือบริษัท
จัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้นใน
หนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการ
อื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิ ด
บัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
 
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้ได้โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือสับเปล่ียนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้โดยในวันท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับช าระ
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือสับเปล่ียนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA 
MP) และกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS) 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดต้ังกองทุนได้ หรือไม่สามารถน ากองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมได้ตามเงื่อนไขที่
ก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 5.2.3 
เร่ือง “การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซ้ือ” 
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ในช่วงภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :   
บริษัทจัดการจะเปิดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ต้ังแต่วันที่ 

19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(สับเปล่ียนเข้ากองทุนนี้) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึง
ช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ได้ทุกวันท าการซื้อขาย ต้ังแต่เวลา 8.30 – 
15.30 น. 

 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้นใน
หนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการ
อื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิด
บัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 
 การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ต้ังแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่น
ที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม  
 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น 
ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการ  
ไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน โดยช าระเงินคืนให้ตา มที่ ผู้ถือหน่วย/ 
ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน 
 
กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติภายหลังการเสนอขายคร้ังแรกตามที่บริษัทจัดการจะ
ก าหนดภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันท าการ  
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 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตาม

ข้อก าหนดการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 
o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อก าหนด

การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดท าการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะ 
ไม่ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าส่ังซื้อ/ขายคืน /สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ระยะเวลาในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 
 

 ชื่อบัญชีในการสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน 
“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ. ภัทร” 
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี้ 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เลขที่บัญชี 100-0-002-43-2  
ธนาคารกสิกรไทย                     เลขที่บัญชี 089-1-12110-5  
ธนาคารกรุงเทพ                        เลขที่บัญชี 055-3-02158-5  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์         เลขที่บัญชี 889-1-01012-7  
ธนาคารไทยพาณิชย์                  เลขที่บัญชี 075-3-02836-5  
ธนาคารทหารไทย                     เลขที่บัญชี 054-1-06333-5  
ธนาคารธนชาต                         เลขที่บัญชี 295-3-00849-2  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                เลขที่บัญชี 151-0-04386-4  
ธนาคารกรุงไทย                        เลขที่บัญชี 091-6-01500-9  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย              เลขที่บัญชี 801-1-11244-0  

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดให้เป็นบัญชีที่รับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

 
Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 
A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/
หรือไอร์แลนด์ และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกันและ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. 
Citizen) และ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และ/หรือมีถ่ินฐานและ/หรือที่อยู่อื่น 
และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง 
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และ/หรือ เป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกับสหรัฐอเมริกา และ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมใน
ภายหลัง รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับ
บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท าให้บริษัทจัดการ  และ/
หรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีที่ค าส่ังซื้อจะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ เว้นแต่
จะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ เป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่
มีลักษณะครบถ้วนตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน 
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นส าคัญ  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือระงับการด าเนินการตามค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/
หรือยกเลิกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีที่กองทุนหลัก ปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการด าเนินการตามค าส่ังซื้อหน่วย
ลงทุน และ/หรือยกเลิกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
Q : กองทุนมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
A : การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการข้อ 10) 

 บริษัทจัดการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไว้แล้วได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ เล่ือน
ก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน) 

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการข้อ 11) 
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
ที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ 

 ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ 
 กรณีมีเหตุจ าเป็นโดยความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 
- มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
- ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
- มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 



  

 กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี                                             หน้า 21 

 ส าหรับกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 
- ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ 
- ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี 
- มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าว  
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

 เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน  
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าดังต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคัญ  
 อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน  

อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 

การหยดุขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับค าส่ังซื้อ ค า ส่ัง
ขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

              
Q : กองทุนก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร? 
A : วิธีการโอนหน่วยลงทุน  

 ผู้โอนจะต้องมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ 

 ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ 
 ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องน าส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน

เพื่อท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องย่ืนเร่ืองการ
ขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ 
ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยค าขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและ
ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอนหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน   
 บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีที่การ

ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้ อจ ากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ
ไอร์แลนด์ และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกันและ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) 
และ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และ/หรือมีถ่ินฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือ
มีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดย
ปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และ/หรือ  
เป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกับสหรัฐอเมริกา และ/หรือไอร์แลนด์ และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมในภายหลัง รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  บริษัทจัดการ 
จึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธค าส่ังการโอนหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท าให้บริษัทจัดการ
และหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน 

(รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการข้อ 13) 
 
Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 
A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 

1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.phatraasset.com และ/หรือ  
2) หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน และ/หรือหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินฉบับอื่นตามที่บริษัทจัดการก าหนด และ/หรือ 
3) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center)  

 

สิทธิของผู้ถือหน่วย 

Q : กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่? อย่างไร? 
A : ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : ผู้ถือหน่วยที่ลงทุนจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการลงทุน  

ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยคร้ังแรก 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป : บริษัทจัดการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันท าการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 

 
 

http://www.phatraasset.com/
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Q : ผู้ถือหน่วยอาจถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร? 
A :     - บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 

กองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

 - ผู้ถือหน่วยอาจจะถูกจ ากัดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยนั้นในส่วนที่เกินกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด 

 
Q :  มีข้อจ ากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ? 
A : - กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือเพิกถอนการอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม หากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้

กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม  
ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือ เป็นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
- บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิเสธการขายหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังซื้อหรือ  
ท ารายการโอนหน่วยลงทุนที่อาจท าให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน  1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม  

 
Q : ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A : ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.phatraasset.com 
 
Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะท าได้อย่างไร ? 
A : 1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด  
        ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ 
 2) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ 
 3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2724-4000 
 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่ม ี  

 
Q : บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม ? 
A : บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม มีดังนี้ 

 ข้อมูลบริษัทจัดการ : 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ 
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0-2305-9800  โทรสาร 0-2305-9803-4 
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 ดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้รับการรับรอง CAC1 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม

ภายใต้การบริหารจัดการ : 
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 

68,063.39 ล้านบาท 
 

 จ านวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภายใต้การบริหารจัดการ : 
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 

34 กองทุน  

 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร : 
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 

 
คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์   
คุณยุทธพล ลาภละมูล   
คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  
คุณกุลนันท์ ซานไทโว 
คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ 

 
(ประธานกรรมการ) 
(กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 

2) คณะผู้บริหาร ได้แก่ 
 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ์ 
คุณณัฐจุฑา คุปตารักษ์  
คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส 
คุณจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ 
คุณกษิดิษ ทองปลิว 

(กรรมการผู้จัดการ) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research)   
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) 
(ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน) 
(ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง) 

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน : 
 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ์ 
คุณณัฐจุฑา คุปตารักษ์  
คุณจุติมาส ศิวะมาศ 
คุณศรชัย เตรียมวรกุล 
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ 
คุณสุราช เซที 
คุณสุทิน แซ่โง้ว 

(กรรมการผู้จัดการ) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research)  
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research)  
(ผู้อ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี้) 
(ผู้อ านวยการอาวโุส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 
(ผู้อ านวยการอาวุโส ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 
(ผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 

 รายชื่อผู้จัดการกองทุน : 
1) คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ 
    (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท  MSC in Finance and 
Management, University of Exeter 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด 

- อดีตผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน)  

                                                                            
1 CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
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 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

2) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ 
  (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท  MSc Finance (International 
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- CFA Level 1 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากัด  
สายงานจัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
บลจ. เอเชียเวลท์ จ ากัด ฝ่ายลงทุน  

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส   
บลจ. ธนชาต จ ากัด ฝ่ายลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน   
บลจ. เกียรตินาคิน จ ากัด ฝ่ายลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน   
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายลงทุน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
3)  คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, 

CFA 
  (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท  MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA charterholder 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากัด  

- อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียงอาวุโส  
ฝ่ายบริหารความเส่ียงองค์กร บริษัท ทิสโก้ 
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุนและ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
ตราสารทุนและสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 4)  คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์ 
   (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 o ประสบการณ์การท างาน -  ผู้จัดการกองทุน   
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 สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

-  บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศและ
กองทุนรวมตราสารทางเลือก 

-   วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
5) คุณอลิสา  กัมพลพันธ์ 
    (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel 
University 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากัด 

- ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล  
สายงานจัดการลงทุน บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

- อดีตผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ยูโอบี (ไทย) จ ากัด 

- อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด 
(มหาชน) สายงานจัดการลงทุน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

6) คุณสุราช เซที, CFA 
        (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- CFA charterholder 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด 

- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จ ากัด 
 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

7) คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA 
   (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท MBA, The University of 
Chicago Graduate School of Business 

- CFA charterholder 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้จัดการกองทุน  
บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

  8) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต 
    (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท MBA, National Institute of 
Development Administration (NIDA) 
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- CFA level 1 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 

- ผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้จัดการกองทุน  
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

9)  คุณยุทธพล ลาภละมูล, CFA 
(ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา - Bachelor of Science in Business 
Administration, California State University, 
Los Angeles 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
หัวหน้าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหาร
เงินลงทุน บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน 

10) คุณศรชัย เตรียมวรกุล, 
CFA  
(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- CFA Charterholder 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้อ านวยการอาวุโส งานลงทุนตราสารหนี้  
บลจ. ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้อ านวยการอาวุโส  
งานลงทุนและบริหารสภาพคล่อง 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

- อดีตผู้อ านวยการอาวุโส  
งานลงทุนตราสารหนี้และการจัดสรรเงินลงทุน
เชิงกลยุทธ์ บลจ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ 
- ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปล่ียน 

11) คุณริสา ศิริวัฒน์, CFA 
(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) 

- CFA Charterholder 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด 

- อดีตนักวิเคราะห์การลงทุน   
บริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต จ ากัด 
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 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ 
- ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน 
12)  คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี 

(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 
o ประวัติการศึกษา 

 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- CFA Level 1 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 

- ผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากัด 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้           
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จ ากัด      

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงินและ
กองทุนรวมตราสารหนี้ 

- ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน 
 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)     โทรศัพท์ : 0-2165-5555 

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)     โทรศัพท์ : 0-2217-8888 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2658-8888 

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384  

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  โทรศัพท์ : 0-2857-7799 

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  โทรศัพท์ : 0-2846-8649 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2646-9650 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด     โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2635-1718 

 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2305-9559 

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด       โทรศัพท์ : 0-2680-1111 

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2658-5800  

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000  

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด     โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากัด  โทรศัพท์ : 02-680-5000 

 บริษัท หลักทรัพย์คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ : 0-2205-7000 

 บลน. เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด       โทรศัพท์ :0-2861-5508 
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 บลน.เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ากัด      โทรศัพท์ : 083-842-8337  

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2648-1111 

 บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด     โทรศัพท์ : 0-2009-8888 

 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ : 0-2618-1111 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จ ากัด   โทรศัพท์ 0-2026-5100 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งต้ัง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด  
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ

บริษัทจัดการเพิ่มเติมต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน 
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ 
ท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 
Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การช าระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไป 

อย่างถูกต้อง? 
A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4 
 
Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 
A :  ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
  โทรศัพท์ : 0-2724-4000   
  ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งต้ังแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการ 

รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
 

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน ? 
A :   นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล  นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล และนาย ประสิทธิ์พร เกษามา 
 บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

 
ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจากช่องทางใด ? 
A : 1.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด  
  ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 
 2.  เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.phatraasset.com 
 3.  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งต้ัง 

http://www.phatraasset.com/
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund  (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกองทุนหลักเช่น 
 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration risk)  

กองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies)  จึงมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวในการลงทุน  (Concentration risk) และมีความ
เส่ียงสูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  ตัวอย่างเช่น  
ผลการด าเนินงานของหุ้นตัวหนึ่ง ๆ ใน portfolio ของกองทุนหลักอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักได้มากกว่า  
เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นที่มีการกระจายการลงทุนที่มากกว่ากองทุนหลัก 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies)  

เนื่องจากกองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทั่วโลก กองทุนหลักจึงมีการกระจายการ
ลงทุนน้อยกว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในอุตสาหกรรม/ธุรกิจที่แตกต่างหลากหลาย ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ 
การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบกับหลักทรัพย์และตราสารของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies)ได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอื่น ธุรกิจและการประกอบการของบริษัทที่
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) เหล่านี้ อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากหลายปัจจัยที่
ส่งผลร้ายต่ออุตสาหกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่าย การแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
ความเสี่ยงจากการบริหารเชิงรุก (Active Management Risk) 

ผู้จัดการกองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจะลงทุน โดยจะไม่ใช่การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถูกก าหนดไว้แล้ว เช่น การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตามดัชนีมาตรฐาน (Index) ดังนั้น ผลการด าเนินงานของกองทุนหลักอาจต่ ากว่าการลงทุนรูปแบบอื่น ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากรูปแบบ/วิธีการบริหารจัดการ และมุมมองการลงทุนระยะยาวกว่าของผู้จัดการกองทุนเก่ียวกับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง (Liquidity Risks) 

หลักทรัพย์บางตัวที่กองทุนหลักลงทุน โดยเฉพาะหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก หลักทรัพย์กลุ่มนี้อาจมีปริมาณ
การซื้อขายต่ า ซึ่งอาจท าให้จ าเป็นต้องขายในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดปัจจุบัน หรือต้องทยอยขายในจ านวนน้อย ๆ โดยยืดระยะเวลาการท า
รายการขายให้ยาวขึ้น  
ความเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและสภาวะตลาด (Global Economic and Market Conditions) 

ผู้จัดการกองทุนหลักอาจลงทุนในสกุลเงินและหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก  ซึ่งรวมถึงตลาดประเทศเกิดใหม่หรือ
ตลาดประเทศก าลังพัฒนา (Emerging or developing markets) บางประเทศในกลุ่มประเทศเหล่านี้มีระบบการปกครองที่ควบคุมเข้มงวด
จากหน่วยงานของรัฐบาล การลงทุนในประเทศกลุ่มนี้จึงมีความเส่ียงเฉพาะเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นความเส่ียงที่โดยทั่วไปไม่มีในการลงทุ น
ในสกุลเงินหรือหลักทรัพย์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว  เช่น ความเส่ียงที่เก่ียวกับดุลการค้า/ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินค้าออกกับมูลค่า
สินค้าเข้าของประเทศนั้น ๆ (Trade balances and imbalances) นโยบายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางลบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน มาตรการของรัฐในการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การควบคุมเพดานการโอนเงินหรือทรัพย์สินออก 
นโยบายของรัฐที่เก่ียวกับการโอนทรัพย์สินมาเป็นของรัฐ (Nationalisation) ปัญหาทางการเมือง การเวนคืนทรัพย์สิน (Expropriation)  
เรียกเก็บภาษีส าหรับผู้มีรายได้สูง (Confiscatory taxation) ความไม่มั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจหรือการเมือง ปัจจัยความเส่ียงเหล่านี้ 
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อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อระดับราคา ความผันผวน และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน  นอกจากนี้ ความผันผวนหรือ
การขาดสภาพคล่องที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้อาจส่งผลในทางลบต่อก าไรของกองทุนหลัก หรืออาจท าให้กองทุนหลักขาดทุนได้ 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้จะแตกต่างกันในแง่มุมต่าง ๆ เช่น อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
domestic product) อัตราเงินเฟ้อ การเส่ือมค่า/อ่อนค่าของสกุลเงิน (Currency depreciation) การน าทรัพย์สินไปลงทุนต่อ (Asset 
reinvestment) การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ (Resource self-sufficiency) สถานะของดุลการช าระเงิน (Balance of payments) 
ย่ิงไปกว่านั้นระบบเศรษฐกิจของบางประเทศในกลุ่มนี้พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศสูงมาก จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการกีดกัน
ทางการค้า การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา มาตรการเก่ียวกับค่าเงิน และปัจจัยหรือการต่อรองอื่น ๆ จากประเทศคู่ค้า  เศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มนี้บางประเทศอาจจะพึ่งพาอุตสาหกรรม/ธุรกิจเพียงไม่ก่ีประเภทจึงอาจจะได้รับผลกระทบในทางลบหากมีการเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขทางการค้า และอาจจะมีระดับภาระหนี้ที่สูงหรือเงินเฟ้อสูงได้ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Fluctuations; Currency 
Considerations) 

ทรัพย์สินของกองทุนหลักมักจะลงทุนในสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินฐาน (Base currency) ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะได้รับ
ผลตอบแทนและเงินต้นจากการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ (Local currency) ดังนั้น หากกองทุนหลักไม่ได้ป้องกันความเส่ียง 
อัตราแลกเปล่ียนไว้ การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักรวมถึงส่งผลต่อการประเมิน
ราคาทางบัญชีของทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุนไว้ท าให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ทั้งนี้  สถานะอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ 
กองทุนหลักจะมีการป้องกันความเส่ียงส่วนใหญ่ (Substantially hedge foreign currency exposure ) ให้กลับมาอยู่ในรูปสกุลเงินฐานของ
กองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะยังคงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอยู่อันเนื่องมาจากการเข้าออกของเงิน  (Cashflows)  
การเคล่ือนไหวของราคาตลาด และการใช้สกุลเงินหนึ่งเป็นตัวแทนของอีกสกุลเงินหนึ่ง (Proxy currencies) 
 
รายละเอียดของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของ
กองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์  
ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lazardassetmanagement.com/ 

 
ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ 

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก 
(Active management risk) เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการ
บริหารกองทุนแบบเชิงรุก  (Active management) ดังนั้น จึงมี
ความเส่ียงจากการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือ 
กลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจท าให้ผลตอบแทนของ
กองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้ 

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการด าเนินงาน 
และความเส่ียงของกองทุนและกองทุนหลักอย่างสม่ าเสมอ 

ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเส่ียงที่เกิดจากราคา
หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุน
ลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปล่ียนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น  

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการด าเนินงาน 
และความเส่ียงของกองทุนหลักอย่างสม่ าเสมอ 
อีกทั้ง กองทุนจะท าการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ อันอาจส่งผล
กระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอื่น ๆ 
ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (หากมี) 
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  
 ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน ท าให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการช าระหนี้ และ
ผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการด าเนินงาน 
และความเส่ียงของกองทุนหลักอย่างสม่ าเสมอ 
อีกทั้ง กองทุนจะท าการวิเคราะห์และติดตามผลประกอบการของ
บริษัทผู้ออกตราสารอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง (หากมี) 

ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and 
Political Risk) ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ
ที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย และการท าธุรกรรม        
ทางการเงิน  

กองทุนจะมีการติดตามติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ลงทุนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk) ความเส่ียงที่เกิดจากทางการของประเทศที่
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่
เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนหลัก  และ/หรือกองทุน 
ไม่สามารถน าเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืน
เงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการน าเงินลงทุนกลับของประเทศที่เข้าลงทุน
อย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
อย่างใกล้ชิด 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
ความเส่ียงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน ท าให้ อัตราผลตอบแทนในรูปเ งินบาทผันผวน          
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเส่ียง โดยจะพิจารณาลงทุนหรือ  
มีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนโดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุนอาจมีความเส่ียงด้าน 
อัตราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกันความเส่ียงไว้ ซึ่งอาจ
ท าให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลก าไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากอัตราแลกเปล่ียนได้ อีกทั้งการท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียง
อาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลง
จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative) 
ความเส่ียงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิง
อยู่มีราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ท าให้
กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ด ารงสถานะเปิดรับ
ความเส่ียง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
และความเส่ียงจากการที่ราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวน
สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงท าให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้
ก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียน อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้ รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปล่ียนไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ 
อย่างไรก็ตามกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management purposes) 
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเส่ียง
จากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน  ที่ลงทุนได้ในราคา
ที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคา
ตามที่ต้องการ 

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีขนาดและสภาพ
คล่องสูงเพียงพอ โดยค านึงถึงปริมาณการซื้อขายในกรณีที่มีการ      
ไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk) กองทุนอาจมี ความเส่ียง
ทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางภาษี  
ที่ท าให้ ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น          
ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ ากว่ า             
ที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
กองทุนมีความเส่ียงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออก
กฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอก
ประเทศเพื่อคืนเงินต้น  

กองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนหลักในประเทศที่ผู้จัดการกองทุน
พิจารณาแล้วว่ามีความเส่ียงทางกฎหมายในระดับต่ า 
 
 

ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน  อาจมีความเส่ียงทางด้าน
เครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาใน
การท าธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมี 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่อง 
ที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน 

บริษัทจัดการจะท าการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและ
สม่ าเสมอ  โดยคัดเลือกคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทุนให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ ทั้งนี้  เพื่อลดความเส่ียงจากการที่
คู่สัญญาในการท าธุรกรรมไม่สามารถท าตามข้อสัญญาตามที่ 
ตกลงกันไว ้

อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงจากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการที่บริษัทจัดการได้ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้ง
ท าการกระจายความเส่ียงจากการลงทุน 
 

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ  
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ ากว่า 2 

อันดับแรก 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 
ข้อ 1.1 และ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน  

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือ
ผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้  

credit rating แบบ national scale  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
1. 10% หรือ 
2. น้ าหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 
 

ทรัพย์สินดังนี้ 
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกที่ผู้ออกจัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้ 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade  
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการข้อ 3.13.1 ส่วน
ที่ 2 ข้อ 1.2 และ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

 รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
  
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน

หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน 
กับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่
มีอายุโครงการ < 1 ปี  ให้เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน  
ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี  
      
 
 
 

2 
  

ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้ MF 
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 



  

 กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี                                             หน้า 37 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน  
buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน 
ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมี
อายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน 

การลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity 
limit)  แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1: อัตราส่วน
การลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน 
หรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

6. derivatives ดังนี้  
6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการลด
ความเส่ียง (hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงที่มีอยู่  

6.2  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเส่ียง  
(non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จ ากัด net 
exposure ที่เกิดจาก การลงทุนใน derivatives โดยต้อง 
ไม่เกิน 100% ของ NAV 
(รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่ส านักงานประกาศก าหนด) 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสาร Basel III 

และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้
ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของ 
ผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
  อาจน ามูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงิน

ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สิน
ทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด**

ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายคร้ัง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืน
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
  
หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
บัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
**รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออก
ตราสาร 

    1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็น
รายคร้ัง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 
9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ทั้งนี้ การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม   
 
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม1,2 (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน) 
รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ ไม่เกิน 4.8150 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  ไม่เกิน 2.6750 
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกิน  0.1070 
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) ไม่เกิน  0.5350 
1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี 
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน ไม่มี 
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวม  
       - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 
 
 

ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินเฉล่ีย 
ของกองทุนรวม 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ตามที่จ่ายจริง 

2.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจัดต้ังกองทุน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจัดพิมพ์

ตามที่จ่ายจริง 
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รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เอกสารส าหรับกองทุนเป็นต้น3 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (1+2)  ตามที่จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน2,4 (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไม่เกิน 2.0000  
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไม่เกิน 2.0000  
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) 

-  กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)      
-  กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out) 

 
ไม่เกิน 2.0000 
ไม่เกิน 2.0000 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อ 1 รายการ  
1การค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะค านวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม  
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นในวันท าการนั้น 
2ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
3ค่าใช้จ่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นไป บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็นรายการต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ และรายการใด ๆ ที่มีมูลค่า
น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการจะรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เป็นรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และแสดงไว้เป็นรายการ
สุดท้าย 
4บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็ บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ 
 
หมายเหตุ  

1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน ข้อ 15.2.6 
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้
ในรายละเอียดโครงการ หรือตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) 
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต  

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ   

บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลัง 

การเสนอขายคร้ังแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ การซื้อขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอ ย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ 
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
ตัดสินใจ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทั้งปวงแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ ส านักงานของ 
บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต  หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้ 
(1) มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า 
และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า:  

เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เก่ียวข้องกรมธรรม์ประกัน  ที่ ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้  
เช่น  การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปล่ียนกองทุนระหว่างสัญญา  
ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้ น การส่ังซื้อขาย 
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเร่ืองมูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน จ านวน
หน่วยลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า ซึ่งอาจ
แตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อก าหนดดังกล่าวได้ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดท าโดยบริษัทประกันชีวิต 

 
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยสามารถช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค 
หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด  ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน วันและเวลาท าการในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการ
ส่ังซ้ือ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต 
โดยระยะเวลาในการส่ังซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยค าส่ัง  
ซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  และเมื่อรายการส่ังซื้อ  
หน่วยลงทุนเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน  เว้นแต่  
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
ค าส่ังดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน 

 
(3) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต  
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน  วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขาย  
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการกองทุน 
และค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน  และเมื่อรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น
เสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจ านวนขั้นต่ า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ส าหรับผู้ลงทุนที่ซื้ อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้
นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุ รกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ห รือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 

(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด  
ตามอัตราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ ากว่ามูลค่าขั้นต่ าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 

 
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยัน
การส่ังซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันท าการ นับต้ังแต่วันถัดจาก
วันส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออก
เอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 
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(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม
จ านวนขั้นต่ าจ านวนเงินคงเหลือขั้นต่ า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต 
การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) 
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ การด าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งก าหนดโดยบริษัทประกันชีวิต  มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้ 
(1) การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ

หลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นคร้ังคราว 
(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจ าตามค าส่ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความ
ประสงค์ 

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนโดยอัตโนมัติตามค าส่ังในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นไป
ตามที่ก าหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัท
ประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว 

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ านวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ ากว่าจ านวนขั้นต่ าที่บริษัทประกัน
ชีวิตก าหนดในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้
ด าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ส าหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับค าส่ังคร้ังแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี 
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตาม
ช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 

(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน: 
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่ง

ให้กับบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกัน
ชีวิตเข้าถึงข้อมูลนั้นได้   และบริษัทประกันชีวิตจะด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ต่อไป 
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(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่ง
รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัท
ประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน

ชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 
(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ  
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด ดังนี้ 

(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน 
(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน 
(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 

15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าที่
เป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าส่ังซ้ือ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อ
ที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง 
เป็นต้น 

(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดย

บริษัทประกันชีวิตนั้น 
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเก่ียวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวของ

ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น 

ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจใน

การลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
เป็นต้น 

(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 

(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ป ี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนตามที่บริษัทก าหนด 

บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น 
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(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่ม ี
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปล่ียนแ ปลง
เงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัท
ประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการส่ังซ้ือขายสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการส าหรับบริษัทประกัน
ชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ส าหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
(Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น  (ตามค าจ ากัดความตามในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการนี้) โดยหากจะเปิดให้บริการ
ดังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัท
จัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

วันที่รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2563 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการจดัการกองทุนและ 

รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุเปิดภทัร โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิวติ ี ้

 

ค าจ ากดัความ :   

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการ กองทนุเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี ้

กองทนุ/กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี ้

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี ้

บรษัิทจัดการ หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ภัทร จ ากัด 

กองทนุหลัก หมายถงึ กองทนุรวมตา่งประเทศทีก่องทนุน าเงนิสว่นใหญ่ไปลงทนุ 

ผูด้แูลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ภัทร จ ากัด 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หมายถงึ บคุคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลทีบ่รษัิทจัดการมอบหมายใหท้ าหนา้ที่

ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแลว้แตก่รณีของกองทนุรวม 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหท้ า

การซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย ์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

วันท าการ หมายถงึ วันเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  หมายถงึ วันท ารายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนดไวใ้น

รายละเอยีดโครงการซึง่เป็นวันท าการปกตขิองบรษัิทจัดการและวัน

ท าการของกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายกองทุนหลัก หรือ

ตามทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศก าหนดเพิม่เตมิ 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ 

ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วันท าการทีค่ านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มูลค่ าห น่ วยลงทุน  ณ  ส ิ้น วันท าการซื้อข าย นั้น  บวกด ว้ย 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ หักดว้ย คา่ธรรมเนียม

การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ค าเสนอซือ้ หมายถงึ ค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกจิการเป็นการท่ัวไปทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ 

ตอ้งปฏบัิตติามประกาศวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการ

เขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลัง หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่

ถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลังตัง้แต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งจนถงึปัจจบัุน  

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้หรือผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนทีม่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงนิซึง่มมีูลค่า

เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วย

ลงทนุทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุ  

กจิการ หมายถงึ บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มี
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หลักทรัพย์ซื้อขายในศูนยซ์ื้อขายหลักทรัพย ์หรือบริษัทมหาชน 

จ ากัด 

กลุม่กจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชทีี่สภาวชิาชพี

บัญชกี าหนดเกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม  

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบัน

การเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม หมายถงึ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ไดรั้บอนุญาตและจด

ทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวัีตถุประสงคเ์พื่อ

ท าการส่งเสรมิและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพย์ประเภททีเ่กีย่วกับการ

จัดการลงทนุ  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ผูกพัน หมายถงึ ขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวมตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือ

หน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม  

บรษัิทประกันชวีติ  หมายถงึ บรษัิทประกันชวีติผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกันชวีติตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการประกันชวีติ และไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิ

หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์ การคา้

หลักทรัพย ์หรอืการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุภายใต ้

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ซึง่บรษัิทจัดการ

มอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ภายใตก้ารจัดการส าหรับกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ โดยให ้

หมายความรวมถงึบคุคลอืน่ใดทีอ่าจด าเนนิการดังกล่าวแทนหรือใน

นามของบรษัิทประกันชวีติไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามกฎระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรมธรรมป์ระกันชวีติ หมายถงึ กรมธรรม์ประกันชวีติทีไ่ดรั้บการอนุมัตจิากนายทะเบยีนส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิธุรกจิประกันภัย ภายใตก้ฎหมายว่า

ดว้ยการประกันชวีติ หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจ 

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ  หมายถงึ กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีว ิตออกใหผู้ เ้อาประกันภัย เพื่อเป็น

หลักฐานวา่ผูเ้อาประกันภัยและบรษัิทประกันชวีติไดม้กีารท าสัญญา

ประกันชวีติและสัญญาการลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมกีารตกลงวา่ผู ้

เอาประกันภัยจะช าระค่าเบี้ยประกันชวีติใหแ้ก่บริษัทประกันชวีติ

ส าหรับการใหค้วามคุม้ครองตอ่การมรณะ หรือการจ่ายเงนิเมือ่มกีาร

ทรงชพี และผูเ้อาประกันจะช าระเงนิคา่หน่วยลงทนุเพือ่การลงทนุใน

กองทนุรวมโดยผ่านบรษัิทประกันชวีติ  

ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบ

การลงทนุ 

หมายถงึ ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติซึง่เบีย้ประกันสว่นหนึง่หรอืทัง้หมด

น ามาลงทนในกองทนุรวม โดยโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนในสว่น

ของกองทนุจะขึน้อยูก่ับผลการด าเนนิงานของกองทนุนัน้  
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หน่วยลงทนุควบคูก่รมธรรม ์ หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์

ประกันชวีติในรูปแบบของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ  

มตพิเิศษ   หมายถงึ มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่อง

จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด

ของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจง้มตแิละมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก   หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วย

ลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ค าอธบิายศพัทเ์พิม่เตมิเพือ่ประกอบการอธบิายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถงึค าศพัทท์ีป่รากฏ 

ในหวัขอ้ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ที่จะลงทุนและอตัราส่วน 

การลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

“กลุม่กจิการ” บรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบัญชกี าหนดให ้

จัดท างบการเงนิรวม 

“กองทนุฟ้ืนฟ”ู กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคาร 

แหง่ประเทศไทย 

“กองทนุรวมเปิด” กองทนุรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

“กองทนุ buy & hold” กองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบก าหนดอายุ

ของทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุ

รวม 

“กองทนุ CIS ตา่งประเทศ” กองทนุทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มลีักษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ 

(collective investment scheme) ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์

หรอืรูปอืน่ใด แตไ่มร่วมถงึกองทนุ property และกองทนุ infra ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ 

“กองทนุ ETF ตา่งประเทศ” กองทนุ exchange traded fund ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ infra” รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทนุ 

2.กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ซึง่มวัีตถุประสงคห์ลักในการลงทนุในลักษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวมโครงสรา้ง

พืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท 

ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“กองทนุ private equity” กจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ทีอ่าจจัดตัง้ข ึน้ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปแบบ

อืน่ใด และมลีักษณะของกจิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

1.  กจิการเงนิร่วมลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
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หลักทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทนุของกจิการเงนิร่วมลงทนุทีไ่มถ่อืเป็นการ

ประกอบธุรกจิหลกัทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

2.  กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี ้

      (ก)  มวัีตถุประสงคเ์พือ่การลงทนุร่วมกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้นี้ ตอ้ง

มไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิสว่นตัวของบคุคลใดหรอืกลุม่

บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

      (ข)  มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทนุและทรัพยส์นิทีเ่กดิ

จากเงนิทนุ 

      (ค)  มนีโยบายการลงทนุในกจิการอืน่ผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้หรอืการ

สนับสนุนทางการเงนิทีก่อ่ใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ในภายหลงั โดยมี

สว่นในการก ากับดแูลแผนธุรกจิ การด าเนนิงานหรอืการปรับปรุงการด าเนนิงานหรอืการ

ด าเนนิการอืน่ใดในลักษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทตอ่การด าเนนิธรุกจิของกจิการ

ดังกลา่ว 

“กองทนุ property” กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสังหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ 

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์

2.ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่

ธุรกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิข ึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives ทีม่ี

ลักษณะครบถว้นดังนี ้

1. ไมม่วัีตถุประสงคเ์พือ่หาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งท่ัวไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการ 

ลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทนุรวม 

 “เงนิฝากหรอื 

ตราสารเทยีบเทา่ 

เงนิฝาก”  

ทรัพยส์นิดงันี ้

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ 

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลักชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีักษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ 

เงนิฝาก โดยคูส่ัญญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ัญญาฝ่ายที่

เทยีบเคยีงไดก้ับผูรั้บฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ”์ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

“ดัชนีเงนิเฟ้อ” ดัชนีทีจั่ดท าข ึน้โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 
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“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้

1.  ตั๋วเงนิคลัง 

2. พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.  

3. พันธบัตร B/E P/N ศกุกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลังหรอืกองทนุฟ้ืนฟเูป็น 

ผูม้ภีาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 

ตา่งประเทศ” 

ตราสารทีม่รีูปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลตา่งประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอืองคก์าร

ระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกัน แตไ่มร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบันการเงนิไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรอื

ตา่งประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารก ากับดแูลสถาบันการเงนิของ Basel 

Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 

หลักทรัพยต์า่งประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจั่ดใหม้ขี ึน้เพือ่การซือ้ขายหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมี

ลักษณะครบถว้นดังนี ้

1. มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขาย

หลายราย 

2. มกีารก าหนดหลักเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขาย

หลักทรัพยไ์วเ้ป็นการลว่งหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชด้ลุยพนิจิในการจัดการซือ้ขายเป็น

ประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผูกพัน ตามหลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณชิย ์

“บค.” บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บรษัิทเงนิทนุ 

“บล.” บรษัิทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุรวม หรอืการ

จัดการกองทนุสว่นบคุคล 

“บรษัิทจดทะเบยีน” บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรือไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น 

SET 

“บรษัิทยอ่ย” บรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวมโดยพจิารณาตามงบ

การเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม

สัดสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“บรษัิทใหญ”่ บรษัิทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ

การเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม

สัดสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

“ใบแสดงสทิธ ิ

ในผลประโยชน”์ 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพยต์าม

ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดประเภท

หลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบับที ่6) 
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“ผูม้ภีาระผูกพัน” ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจา่ย  

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย 

derivatives” 

ศนูยซ์ือ้ขายดังนี ้

1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

2. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ข ึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมายตา่งประเทศและ

ไดรั้บการยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้  

1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ 

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพือ่ผู ้

ลงทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่ง

หนึง่ดงันี ้

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมาย ตา่งประเทศ 

ซึง่มวัีตถุประสงคห์ลักในการลงทนุในลักษณะท านองเดยีวกับกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน

ตาม 1. ทัง้นี้ ไมว่า่จะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“หน่วย private equity”   หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) อันไดแ้ก ่หุน้ ใบทรัสต ์ตราสารหรอื

หลักฐานแสดงสทิธใินทรัพยส์นิ ของกจิการเงนิร่วมลงทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้  ทัง้นี้ ไม่

วา่กจิการดังกลา่วจะจัดตัง้ข ึน้ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปแบบอืน่ใด 

1.  กจิการเงนิร่วมลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทนุของกจิการเงนิร่วมลงทนุทีไ่มถ่อืเป็นการ

ประกอบธุรกจิหลกัทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

2.  กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

      (ก)  มวัีตถุประสงคเ์พือ่การลงทนุร่วมกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้นี้ ตอ้ง

มไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิสว่นตัวของบคุคลใดหรอืกลุม่

บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

      (ข)  มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทนุและทรัพยส์นิทีเ่กดิ

จากเงนิทนุ 

      (ค)  มนีโยบายการลงทนุในกจิการอืน่ผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้หรอืการ

สนับสนุนทางการเงนิทีก่อ่ใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ในภายหลงั โดยมี

สว่นในการก ากับดแูลแผนธุรกจิการด าเนนิงานหรอืการปรับปรุงการด าเนนิงาน หรอืการ

ด าเนนิการอืน่ใดในลักษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทตอ่การด าเนนิธุรกจิของกจิการ

ดังกลา่ว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใด 

อยา่งหนึง่ดังนี ้

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ 



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี้   หนา้ 7 

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต ์

เพือ่ธุรกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นทีอ่อกหุน้กู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีวั้ดของกองทนุ ซึง่เป็นดัชนีหรอืองคป์ระกอบของดัชนีทีม่กีารเผยแพร่ 

อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

“CIS operator” บคุคลดงันี ้

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

2. ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“concentration limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

“counterparty limit” อัตราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ญัญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก

ส านักงาน เวน้แตท่ีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

“credit derivatives” derivatives ทีม่ลีักษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรัพยส์นิ 

ทีไ่ดรั้บการประกันความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยังคูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตาม

มาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซ ึง่มภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้กคู่ส่ัญญาอกี

ฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การช าระหนี้ (credit event) ของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บ

การประกันความเสีย่ง จะไดรั้บผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมส าหรับการมภีาระผูกพัน

ดังกลา่ว 

“credit event”  เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของ 

ตราสารหรอืสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืทีจั่ดท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการช าระหนี้

ตามตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อัตราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสัญญากับราคา underlying ของ

ตราสารหรอืสัญญา แลว้แตก่รณ ี

“derivatives” สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

“derivatives on organized 

exchange” 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อัตราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทนุทีจ่ะใชใ้นการค านวณมลูคา่ของ

หลักทรัพยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสตห์รอืกองอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ซึง่มวัีตถุประสงคห์ลักในการลงทนุในอสังหารมิทรัพยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพัฒนา

อสังหารมิทรัพย ์ทัง้นี้ ไมว่า่กองทรัสตห์รอืกองดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูป

อืน่ใด 
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“FX” อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก ่

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมยีนมาร ์สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนู

นาน)  

“group limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน าอัตราสว่นการลงทนุใน 

แตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลงั หรอืผูค้ ้า

ประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

“issuer rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ัญญา 

“market price” มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” กองทนุรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่าน 

การลงทนุในตราสารหรอืสัญญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่ับทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลให ้

กองทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

“Non-retail MF” กองทนุรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถาบัน ซึง่อยูภ่ายใตบั้งคับ

ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผู ้

ลงทนุทั่วไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภท

สถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

“notional amount” มลูคา่ตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ 

(obligation category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาทีม่ลีักษณะตาม (3) ของนยิาม “สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้” ในมาตรา 3 แหง่

พระราชบัญญัตสิญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

“regulated market” 

  

ศนูยก์ลางทีจั่ดชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสาร

ระหวา่งกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดังกลา่วอยู่
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ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

  

  

ภายใตก้ารก ากับดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหนา้ทีก่ ากับดแูลดา้นหลักทรัพยห์รอื

ตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับหลักทรัพย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and 

Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ 

“SET” ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

“single entity limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืระดับประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซ ึง่เป็นการ

ประเมนิความเสีย่งในการผดินัดช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ

หลักทรัพย(์Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สนิคา้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

“WFE” World Federation of Exchanges 

“หน่วยของกองทนุ

ตา่งประเทศ”  

ตราสารหรอืหลักฐานซึง่แสดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะเจา้ของหรอืผูรั้บประโยชน์ตาม

โครงการจัดการลงทนุ (collective investment scheme) ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ ไมว่า่โครงการจัดการลงทนุดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

 

 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม : 

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี ้ 

 

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ) :  PHATRA GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND  

 

1.3. ชือ่ยอ่ :  PHATRA GINFRAEQ  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
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1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

 

1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วัน  

 

1.8. อายโุครงการถงึวันที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  

 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยุตโิครงการ ในกรณีทีก่องทุนระดมเงนิลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนได ้ไม่

เพยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุรวม หรอืไมส่ามารถระดมทนุไดค้รบ หรอืเพยีงพอตามเป้าหมายทีจ่ะลงทนุใน กองทุนหลัก 

หรอืระดมทนุไดค้รบแตไ่มส่ามารถลงทนุไดต้ามวัตถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม และ/หรอืไมส่ามารถ สรรหาหรอืลงทนุใน

กองทนุหลักใด ๆ หรอืตราสารใด ๆ ทีม่นีโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของ

โครงการ และ/หรอืเมือ่พจิารณาแลว้เห็นวา่ เพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืกรณีทีม่เีหตุปัจจัยอืน่

ใด เช่น มีความผันผวนในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเศรษฐกจิและการเงนิ มกีาร

เปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงินรับอนุญาตใหน้ าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึสถานการณ์การลงทุนใน

ประเทศและหรอืในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เป็นตน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะคนืเงนิ ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการ หากเป็นกรณีทีก่องทนุไทยไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ แต่กองทุน

ตา่งประเทศยกเลกิการระดมทนุหรอืระงับการสัง่ซือ้หรอืขายหน่วยลงทนุ และหรอืปัจจัยอืน่ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้จนท า

ใหก้องทนุไทยไมส่ามารถบรหิารจัดการกองทนุไดต้ามวัตถปุระสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม โดยบรษัิทจัดการจะคนืเงนิใหก้ับผู ้

สั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการเมือ่มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่ค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไว ้

ของหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดลดลงในวันท าการใดจนท าใหไ้มส่ามารถลงทนุ และ/หรอืบรหิารจัดการกองทนุ ให ้

เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม และ/หรอืมเีหตใุหเ้ชือ่ไดว้า่เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุโดยรวม และ/หรอืปัจจัยอืน่ใดเพือ่ประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

เลกิกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

  

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่ 

เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  

1) ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุของ

โครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน

เงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แตไ่ม่เต็มจ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ 

(green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบยีนกอง
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ทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่นครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบลว่งหนา้  

2) บรษัิทจัดการจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิวงเงนิทีไ่ดรั้บจัดสรร หรือ

ไดรั้บจัดสรรเพิม่เตมิจากหน่วยงานทีม่อี านาจในการจัดสรรวงเงนิลงทนุในตา่งประเทศใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิขอวงเงนิเพิ่มเตมิเพื่อลงทุนต่างประเทศจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

หน่วยงานอืน่ใดที่มอี านาจตามกฎหมาย และขอสงวนสทิธิในการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของโครงการและหรือ การ

ด าเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยถอืว่าไม่ปฏบัิตผิดิไปจากรายละเอยีดโครงการกองทุน และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ข

โครงการจัดการกองทนุ และถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 200,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 1,000.00 บาท  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.7. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป : 1,000.00 บาท  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.8. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื : ไมก่ าหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสั่งขายคนื : ไมก่ าหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ : 100.00 บาท  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ : 10.00 หน่วย  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ขอ้ 2.5 ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท บวก คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิขอ้ 2.6 ขอ้ 2.7 ขอ้ 2.10 และขอ้ 2.11 :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรือยกเวน้ จ านวนหรือมูลค่าตามขอ้ ขอ้ 2.6 ขอ้ 2.7 ขอ้ 2.10 และ ขอ้ 

2.11 โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ เพื่ออ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์แก่ผูถ้ือ
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หน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วันก่อนวันด าเนินการ

ดังกลา่ว ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทกุแหง่ รวมถงึลงประกาศในเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชหีรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืใน

บัญชนีอ้ยกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าตามทีก่ าหนดไว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้จ านวน 

 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงคข์องโครงการ :  

เพือ่เป็นทางเลอืกในการลงทนุระยะยาวของผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุไปลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศ ทัง้นี้ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเพยีงกองทนุเดยีว โดยม ีnet exposure โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม ในกองทนุหลักตา่งประเทศทีเ่นน้ลงทุนในตราสารทุนหรือ

ตราสารทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารทุนของบริษัททีด่ าเนินธุรกจิเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ( Infrastructure 

Companies) ทีส่ามารถกระจายการลงทุนไดท้ั่วโลก จงึเหมาะกับผูล้งทุนทีส่ามารถรับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศได ้ 

 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารทนุ  

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

     ชือ่กองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 

     กองทนุหลักจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ไอรแ์ลนด ์(IRELAND) 

     เป็นกองทนุ UCITS  

 

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ  

วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืเพือ่บรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุเป็นการชั่วคราว

ได ้โดย ณ ส ิน้วันใด อัตราสว่นการกูย้มืและการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื เมือ่รวมกันแลว้ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 

10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และหรอืตามหลักเกณฑอ์ัตราสว่นทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยบรษัิท

จัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานประกาศก าหนด ทัง้นี้โปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิใน

ขอ้ 20.3  

 

3.6. การลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วัตถุประสงคข์องการลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

 

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  
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3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  อืน่ ๆ  

- กองทนุเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี ้มุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก (passive 

management) อยา่งไรก็ตาม ผลการด าเนนิงานของ กองทนุเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี ้อาจแตกต่าง

จากกองทุนหลัก และอาจท าใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ไดเ้คลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ 

เนื่องจากปัจจัยดา้นตา่ง ๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยของกองทนุ ปรมิาณการซือ้ขายของผูล้งทนุ และ การป้องกันความเสีย่งอัตรา

แลกเปลีย่น รวมถงึการด ารงทรัพยส์นิบางสว่นเพือ่เป็นสภาพคลอ่งของกองทนุ เป็นตน้  

ทัง้นี้ กองทนุหลัก คอื Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund มกีลยทุธ์ในการบรหิารแบบเชงิรุก (active 

management)  

 

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดสว่น (%):95.00 

หมายเหต:ุปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันที่

ค านวณผลตอบแทน  

2.ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดสว่น (%):5.00 

หมายเหต:ุปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่น เพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน 

 

หมายเหต:ุ 

กองทุนนี้ใชด้ัชนีตัวชีวั้ดตามกองทุนหลัก คอื ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง/เปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการเปรียบเทยีบตามที่บรษัิทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ

ลว่งหนา้อยา่งชดัเจนถงึวันทีม่กีารเปลีย่นตัวชีวั้ด ค าอธบิายเกีย่วกับตัวชีวั้ด และเหตผุลในการเปลีย่นตัวชีวั้ดดังกลา่วผ่าน

การลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตัดสนิใจลงทุน

ได ้

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกับมาตรฐานการวัดผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีวั้ด

ไมไ่ดจั้ดท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อัตราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การปรับปรุง/เปลีย่นแปลงดังกล่าวใหผู้ ้

ถอืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์

จากขอ้มลูการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

 

3.10. ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น  

 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกับนโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1. กองทุนมนีโยบายเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว คอื Lazard Global 

Listed Infrastructure Equity Fund (กองทนุหลัก) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิ

สุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนของผูล้งทุนที่ตอ้งการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุน
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ตา่งประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารทุนของบรษัิททีด่ าเนินธุรกจิเกีย่วกับ

โครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน (Infrastructure Companies) เป็นหลัก   

  

2. ส าหรับเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอื กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตราสารทางการเงนิ 

และ/หรอืเงนิฝาก ตลอดจนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้ในและตา่งประเทศ  

นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าทีก่ว่า

อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) หรอืทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ (Unrated Bond) ยกเวน้ 

ในกรณีทีใ่นวันที่ลงทุนหรือไดม้า ตราสารหนี้นั้นไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้

(Investment grade) แตต่อ่มาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-

investment grade)  

ทัง้นี้ หากเกดิเหตดุังกลา่ว กองทนุอาจจะยังคงมไีวซ้ ึง่ตราสารหนี้ดังกลา่วอยู ่โดยจะด ารงสัดสว่นใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

  

3. ในสภาวการณ์ปกตกิองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ลดความเสีย่ง 

(Hedging) ดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่ง

ดา้นอัตราแลกเปลีย่นเกอืบทัง้หมด โดยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุจงึอาจมคีวาม

เสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นในสว่นทีไ่มไ่ดท้ าการป้องกันความเสีย่งไว ้ซึง่อาจท าใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดา้นอัตรา

แลกเปลีย่นดังกล่าวอาจมตีน้ทุน ซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ข ึน้ อย่างไรก็ตาม 

กรณีมเีหตกุารณ์อืน่ใดทีเ่กดิจากสาเหตหุรอืปัจจัยภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้หรือในกรณีทีต่ลาดมคีวามผดิปกต ิ

กองทุนอาจด ารงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน

ต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได ้แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

จัดการลงทนุ (Efficient portfolio management)  

 

4. กองทนุนี้จะไมล่งทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

  

5. กองทนุอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์หรอืตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  

6. ขอ้มลูกองทนุ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทนุหลัก) 

จากแหลง่ขอ้มลู:  Prospectus dated 29 March 2019 

 

ขอ้มลูกองทนุ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทนุหลัก) 

ชือ่กองทนุรวมในตา่งประเทศ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 

Class:  A Acc USD Hedged  

ผูจั้ดการการลงทนุ 

(Investment Manager) 

Lazard Asset Management Pacific Co. 

วันทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้กองทนุ 27 กมุภาพันธ ์2555 
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อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

ดัชนีชีวั้ด (Benchmark) MSCI World Core Infrastructure Index 

วันท าการซือ้ขาย ทกุวันท าการซือ้ขายของกองทนุหลัก 

วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุน 

วัตถุประสงคก์ารลงทนุ 

กองทนุมวัีตถุประสงคเ์พือ่โอกาสในการสรา้งผลตอบแทนรวมในระยะยาวทัง้ในรูปกระแสเงนิสดระหว่างทาง

และการเพิม่ข ึน้ของเงนิลงทนุ (income and capital appreciation)  

นโยบายการลงทนุ 

กองทนุหลักจะด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคใ์นการลงทุน โดยเนน้ลงทุนในตราสารทุน  (equities) 

และตราสารทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารทนุเป็นหลัก โดยสามารถกระจายการลงทุนไดท้ั่วโลก (global basis) ตราสารที่

กองทนุสามารถลงทนุไดด้ังกลา่ว เชน่ หุน้สามัญและหุน้บุรมิสทิธิ ์(common and preferred stock) ตราสารแสดง

สทิธกิารฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศ (depository receipts) ของบรษัิททีด่ าเนนิธุรกจิเกีย่วกับโครงการสาธารณูปโภค

พืน้ฐาน (Infrastructure Companies) ซึง่จดทะเบยีนหรือมกีารซือ้ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพยต์่าง ๆ ทีม่หีน่วยงาน

ก ากับดแูล รายละเอยีดตามหนังสอืชีช้วนของกองทนุหลัก 

ในการคัดเลอืกหลักทรัพยข์องบรษัิททีด่ าเนนิธุรกจิเกีย่วกับโครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน (Infrastructure 

Companies) เพือ่ใหก้องทนุหลักลงทนุนัน้  ผูจั้ดการกองทนุจะมกีระบวนการและปัจจัยในการกลั่นกรองหลายปัจจัย 

(series of objective filters) รวมถงึการใชปั้จจัยเชงิคุณภาพ (qualitative criteria) เพื่อใหไ้ดม้าซึง่กรอบของ

หลักทรัพยท์ีจ่ะพจิารณาลงทุน (general investment universe) และน ามาคัดกรองเป็นกลุ่มหลักทรัพยเ์ป้าหมาย 

(preferred list) เพือ่เขา้กระบวนการวเิคราะหปั์จจัยพืน้ฐานของหลักทรัพยร์ายตัว เพื่อวัตถุประสงคใ์นการสรา้งกลุ่ม

หลักทรัพยท์ีก่องทนุจะลงทนุ (portfolio) โดยจะค านงึถงึการกระจายการลงทนุทัง้ในดา้นพืน้ทีภู่มภิาค (geographic 

regions) และกลุม่อตุสาหกรรม/กลุม่ธุรกจิ (sectors) ดว้ย  

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด หรือ โครงการ

จัดการลงทนุ (open ended collective investment scheme ) ซึง่รวมถงึกองทนุอทีเีอฟ (exchange traded funds) 

รวมถงึตราสารทุนอืน่ทีม่วัีตถุประสงคส์อดคลอ้งกับนโยบายลงทุนของกองทุนหลัก ทัง้นี้ กองทุนหลักจะลงทุนใน

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก 

กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible Securities) ซึง่รวมถึง ตราสารหนี้

เอกชน (corporate bonds), notes, หุน้บรุมิสทิธ ิ(preferred stocks) หรอื ตราสารหนี้ใด ๆ ทีผู่อ้อกสามารถแปลง

สภาพหรอืแลกเปลีย่นเป็นหุน้สามัญ (common stocks) หรือตราสารทุน(equity securities) ใด ๆ ได ้โดยสามารถ

กระจายการลงทนุไดท่ั้วโลก  และสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปิดทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์

ทัง้นี้ การลงทนุดังกลา่วตอ้งมวัีตถุประสงคส์อดคลอ้งกับนโยบายลงทนุของกองทนุหลัก  

เพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่นในการกระจายการลงทุนในบรษัิททีด่ าเนินธุรกจิเกีย่วกับโครงการสาธารณูปโภค

พื้นฐาน (Infrastructure Companies) ไดท้ั่วโลก เมือ่ผูจั้ดการกองทุนเห็นโอกาสในการลงทุนที่สอดคลอ้งกับ

นโยบายการลงทนุของกองทนุหลักในตลาดประเทศเกดิใหม ่ผูล้งทนุควรตระหนักว่ากองทุนหลักอาจมกีารลงทุนใน

ตลาดประเทศเกดิใหม ่(emerging markets) มากกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก (ประเทศ

ในตลาดเกดิใหม่ดังกล่าว ทีม่รีายชือ่ประเทศอยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets Index)  ทัง้นี้ การลงทุนใน

หลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนหรือซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยใ์นประเทศรัสเซยี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (at any time) จะ

ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก และจะลงทนุเฉพาะหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนหรือซือ้

ขายในตลาดหลักทรัพยม์อสโก (Moscow Exchange) เทา่นัน้  

ในภาวะปกตทิั่วไปกองทนุจะลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนทีก่ล่าวขา้งตน้  ทัง้นี้ ณ เวลาใด ๆ หาก
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ผูจั้ดการกองทุนพจิารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กองทุนหลัก ผูจั้ดการกองทุนสามารถลงทุนบางส่วนของมูลค่า

ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนหลักในเงนิสดได ้และเพื่อสรา้งโอกาสในการหาผลตอบแทนทีด่ ีผูจั้ดการกองทุนอาจ

พจิารณาน าเงนิสดดังกลา่วไปลงทนุในตราสารเทยีบเทา่เงนิสด (cash equivalent securities)  เชน่ ตราสารหนี้ระยะ

สัน้ ซึง่รวมถงึ ตราสารหนี้ระยะสัน้ทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืในระดบัทีส่ามารถลงทนุไดท้ีม่ผีูอ้อกเป็นสถาบัน

การเงนิ (investment grade short term paper issued by credit institutions) และตราสารในตลาดเงนิ เชน่ ตั๋ว

เงนิคลังระยะสัน้และระยะกลาง (short and medium term treasury bills) และตั๋วเงนิคลังทีม่อีัตราดอกเบีย้คงที ่

และลอยตัว (treasury notes-fixed and floating rate) , บัตรเงนิฝาก (certificates of deposit), ตั๋วแลกเงนิที่

ธนาคารรับรอง (bankers acceptances) 

หลักทรัพยห์รอืตราสารทีก่องทนุหลกัสามารถลงทนุไดจ้ะเป็นไปตามทีก่ฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด 

และจดทะเบยีนหรอืซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยต์ามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนของกองทนุหลัก 

กองทนุหลักอาจลงทนุในตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได ้(transferable securities) ซึง่รวมถงึการใชต้ราสารอนุพันธ์

ทางการเงนิ (financial derivative instruments (“FDI”)) เพื่อการป้องกันความเสีย่ง (hedging purposes) เชน่ 

เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากความผันผวนของตลาดหรอือัตราแลกเปลีย่น และหรือใชต้ราสารอนุพันธ์ทางการเงนิเพื่อ

เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทนุ (efficient portfolio management purposes) เพือ่วัตถุประสงคใ์นการลด

ความเสีย่ง ลดคา่ใชจ้า่ย หรอืเพือ่เพิม่รายได ้ภายใตก้รอบระดับความเสีย่งของกองทนุหลัก  

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินขา้งตน้อาจมีการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ (over the 

counter) หรือจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยท์ีม่กีารก ากับดูแลก็ได ้โดยการลงทุนจะเป็นไปตามกรอบที่

ก าหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทนุหลักและอาจจ ากัดการลงทนุใหล้งทนุไดใ้นกรณีทีต่ราสารอนุพันธท์างการเงนินัน้ 

(index futures, swaps, currency forward exchange contracts, warrants, rights) แฝงอยู่ในตราสารแปลง

สภาพ (Convertible Securities)  การลงทนุในตราสารอนุพันธท์างการเงนิดังกล่าวจะลงทุนเฉพาะกรณีทีต่อ้งใชใ้น

กระบวนการบรหิารความเสีย่งของกองทนุหลักทีไ่ดรั้บการอนุมัตจิากธนาคารกลาง (Central Bank) เทา่นัน้ 

สถานะการลงทนุท่ัวโลกของกองทนุหลกัซึง่อาจมผีลจากการลงทนุในตราสารอนุพันธท์างการเงนิขา้งตน้ จะ

ค านวณอย่างนอ้ยเป็นรายวันโดยการใชว้ธิี commitment approach โดยจะมสีัดส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  

สถานะอัตราแลกเปลีย่นของกองทนุหลักจะมกีารป้องกันความเสีย่งสว่นใหญ่ (substantially hedged back) 

ใหก้ลับมาอยู่ในรูปสกุลเงนิ Sterling ซึง่เป็นสกุลเงนิฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจไม่ได ้

ป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเต็มจ านวนตลอดเวลา  

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลัก 

- คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Annual Management Fees) : รอ้ยละ 0.85 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ      

- คา่ธรรมเนียมการขาย (Preliminary Fee) : ไมม่ ี

- คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนื (Redemption Fee) : สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ2.00                                                            

- คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่น (Swithcing Fee) : สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00                                                            

  

รายละเอยีดของกองทนุหลัก แปลมาจากหนังสอืชีช้วน (Prospectus) ของกองทนุหลัก ดังนัน้ ในกรณีทีม่คีวามแตกตา่ง

หรอืไมส่อดคลอ้งกับตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์ทา่นสามารถดูขอ้มูลของกองทุน

หลักเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.lazardassetmanagement.com 
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7. ในกรณีทีก่องทนุหลกัมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ ซึง่บรษัิทจัดการเห็นวา่ไมม่นัียส าคัญ บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าไดรั้บมตจิาก ผูถ้ือหน่วย

ลงทนุแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

  

8. ในกรณีทีช่นดิของหน่วยลงทนุ (Class) หรอืกองทนุหลักทีก่องทนุลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอกีต่อไป โดยอาจสบืเนื่อง

จากการทีช่นดิของหน่วยลงทนุ (Class) หรือกองทุนหลักทีก่องทุนลงทุนมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดจนอาจส่งผล

กระทบอย่างมีนัยส าคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นตน้ และ/หรือไดรั้บ

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน เกดิภัยพบัิตหิรอืเกดิเหตกุารณ์ไมป่กตติ่างๆ 

เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีก่ระทบตอ่การลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุตา่งประเทศ หรอืในกรณีทีก่องทนุไมส่ามารถเขา้ลงทนุในกองทนุหลักได ้หรือในกรณีทีบ่รษัิท

จัดการเห็นวา่การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักไมเ่หมาะสมอกีตอ่ไป เชน่ กรณีทีผ่ลตอบแทนของกองทุนหลัก

ต า่กวา่ผลตอบแทนของกองทนุอืน่ๆ ทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกันอยา่งมนัียส าคัญหรอืตดิตอ่กันเป็นระยะเวลานาน 

หรอืผลตอบแทนของกองทนุหลักต า่กวา่ตัวชีวั้ด (Benchmark) (ถา้ม)ี อยา่งมนัียส าคัญ หรอืการลงทนุของกองทนุหลัก 

ไมเ่ป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรอืโครงการ หรอืท าใหก้องทนุนี้ไมส่ามารถปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้หรอืเมือ่กองทนุหลักกระท าความผดิรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานทีก่ ากับดูแลกองทุน

ต่างประเทศหรือมกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบทีอ่าจส่งผลต่อการด าเนินการของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือมกีาร

เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารของกองทนุหลัก และ/หรอืในกรณีทีก่องทนุหลักไดเ้ลกิโครงการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธ ิโดย

ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/

หรอืการเปลีย่นแปลงสกลุเงนิลงทนุเป็นสกลุเงนิอืน่ใด และ/หรอื ด าเนนิการเลกิกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บมตเิห็นชอบจาก

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุน 

และค านงึถงึและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในกรณีทีบ่รษัิทจัดการอยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ

เปลีย่นกองทนุหลักขา้งตน้ อาจสง่ผลใหก้องทนุมกีารลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศในขณะนั้น

มากกวา่ 1 กองทนุ  

  

9. ในกรณีทีก่องทนุรวมหน่วยลงทนุหรอืกองทนุรวมฟีดเดอร ์มกีารลงทนุในกองทนุอืน่ใดตัง้แต ่5% ของมลูคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุ หากเกดิเหตกุารณ์ทีก่องทนุเขา้ไปลงทุนแลว้มมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  

(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลักลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันท าการใดตดิตอ่กัน คดิเป็นจ านวนเกนิ

กวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  

ในกรณีทีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(1) แจง้เหตทุีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนนิการโดยค านงึถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของ ผูถ้อื

หน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้ านักงานและผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลของ

กองทนุปลายทางทีป่รากฎเหต ุ 

(2) ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วันนับแตวั่นทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุ

ปลายทางทีป่รากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการด าเนนิการใหส้ านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการด าเนนิการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผูท้ีส่นใจจะลงทนุเพือ่ใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทนุรับรูแ้ละ

เขา้ใจเกีย่วกับสถานะของกองทนุรวม  
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ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการด าเนนิการดังกลา่วดว้ย โดยระยะเวลา

การด าเนนิการตาม (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผ่อนผันตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

  

10. ในการค านวณสัดสว่นการลงทนุตามนโยบายการลงทนุตามขอ้ 1. ขา้งตน้ และอัตราส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่ง

ตา่งประเทศอาจไมนั่บชว่งระยะเวลาดังนี้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ  

10.1 ชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม  

10.2 ชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นเลกิกองทนุรวม  

10.3 ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนื่องจากไดรั้บค าสั่งขายคนื หรือสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทนุ ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 10 วันท าการ  

  

11. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วย

ลงทุน (Fund of Fund) หรือกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยต์่างประเทศได ้หรือ 

สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทุน (risk 

spectrum) เพิ่มข ึน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนโดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษัิทจัดการจะด าเนินการแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วัน

กอ่นการด าเนนิการเปลีย่นแปลง โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ :  

มนีโยบายการลงทุนซึง่ส่งผลใหม้ี net exposure ที่เกีย่วขอ้งกับความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใด  

อยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรือลักษณะ

ของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

 

สว่นที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในส่วนอืน่ขอ้ 3.13.1 นี้ ซ ึง่มคีุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้  

1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ี

การรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตรา

สารได)้  
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1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้

เพือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูล

ดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

 

2. คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรือ P/N ดังกล่าวตอ้งมี

การรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจา่ยหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

 

สว่นที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบั้งคับกฎหมายไทย  

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2 ในกรณีทีก่องทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทนุดังนี้ (ไม่ใชก้ับการลงทุนใน

หน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  

1.2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 

1.2.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 

entity limit ของกองทนุนัน้  

1.2.3 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product 

limit ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้  

1.2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้  

1.3 ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์ 

 

2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.1  

2.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับ ตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.2 จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET  
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สว่นที ่3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ  

10. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  

 

สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  

การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้  

1. คูส่ัญญา ตอ้งเป็นนติบิคุคลดังนี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ัญญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธพ.  

1.2 บง.  

1.3 บค.  

1.4 บล.  

1.5 บรษัิทประกันภัย  

1.6 ธปท.  

1.7 กองทนุฟ้ืนฟ ู 

1.8 นติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้  

1.9 สว่นราชการและรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ  

 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดังนี้  

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศตอ้งม ีcredit rating อยู่

ในอันดับ investment grade  

2.2 B/E P/N บัตรเงนิฝาก ศุกูก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ เป็นผูม้ภีาระ

ผูกพัน ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วทีถ่งึ

ก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  

2.4 B/E P/N หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

2.4.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่

ไดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย  

2.4.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

2.5 ตราสารหนี้ซ ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรือทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่่าเชือ่ถือ

และอา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
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2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ credit rating 

ระยะสัน้ดังกลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อันดับแรก  

2.6 ตราสารหนี้ซ ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชือ่ถอื

และอา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ credit rating 

ระยะสัน้ดังกลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อันดับแรก  

2.7 ทรัพยส์นิอืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน  

 

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิที ่บลจ. ตอ้งปฏบัิตสิ าหรับการลงทนุใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย TBMA หรอื TSFC  

4.2 หา้มน าหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ไปขายหรอืโอนตอ่ เวน้แตเ่ขา้ลักษณะดังนี้  

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว  

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ย

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวม และการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพยส์นิของ

กองทนุรวม  

4.3 มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ วันเริม่ตน้สัญญา ตอ้งมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิีการ

ดังนี้  

มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))  

ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทนุช าระใหแ้กคู่ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลักทรัพยห์รอืตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้  

4.4.1 มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ > (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate))  

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ตอ้งเรียกให ้

คู่สัญญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงิน หรือหลักทรัพยห์รือตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้ก่กองทุน 

เพือ่ใหม้ลูคา่รวมของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้และทรัพยส์นิทีโ่อนมาดังกลา่วเป็นไปตามวธิีการดังกล่าว ภายใน

วันท าการถัดจากวันทีม่ลูคา่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1 เวน้แตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3  

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลัพธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลักทรัพยห์รือตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน มมีูลค่า

นอ้ยกวา่มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท หรอืไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้ 

แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกล่าวไวใ้นสัญญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจัยความ

เสีย่งของคูส่ัญญา (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไมด่ าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 

4.5 การค านวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดังนี้  

4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ทีก่องทนุพงึไดรั้บจาก reverse repo จนถงึวันทีม่กีารค านวณ  

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กับ

คูส่ัญญารายเดยีวกันและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่จากหลักทรัพยห์รือ

ตราสารทีซ่ ือ้หรอืทรัพยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอืน่ได ้ 
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4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจัยความเสีย่งของคู่สัญญา 

หลักทรัพย ์หรอืตราสารทีซ่ ือ้แลว้  

 

สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  

1. คูส่ัญญา ตอ้งมคีูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ัญญาดังกลา่วกระท า

การในฐานะตัวแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนนิกจิการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL  

1.2 ธปท.  

1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู 

1.4 ธนาคารเพือ่การน าเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย  

1.5 ธพ.  

1.6 บง.  

1.7 บล.  

1.8 บรษัิทประกันชวีติ  

1.9 กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูคา่ทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป  

1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

1.11 นติบิคุคลอืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

 

2. หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยูใ่นระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศูนยรั์บฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพยท์ี ่

ธปท. ท าหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

 

3. การวางหรอืเรยีกหลักประกัน บลจ. ตอ้งด าเนนิการดังนี้  

3.1 ด าเนนิการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลักประกันจากผูย้มืเพือ่เป็นประกันการใหย้มืหลักทรัพย์ โดยตอ้งเป็นหลักประกัน

ดังนี้  

3.1.1 เงนิสด  

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  

3.1.3 B/E P/N บัตรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ เป็นผูม้ ี

ภาระผูกพัน  

3.1.4 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไมเ่กนิ 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วที่

ถงึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  

3.1.5 B/E P/N หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

3.1.5.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating 

ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย  

3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

3.1.7 หนังสอืค ้าประกันที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกันการคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทนุ  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชือ่อยูใ่นดัชนี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทนุไมม่นีโยบายการลงทนุในตราสาร

ทนุ กองทนุจะรับหลักประกันดังกลา่วไมไ่ด ้ 
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3.1.9 หน่วยลงทนุของ MMF  

3.2 ด าเนนิการใหก้องทนุมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรอืด าเนนิการโดยวธิีอืน่ซ ึง่จะมผีลให ้บลจ. 

สามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกลา่วไดโ้ดยพลัน  

3.3 หา้มน าหลักประกันตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายตอ่หรอืท าใหไ้มส่ามารถบังคับตามหลักประกันนั้น

ได ้เวน้แตเ่ป็นการบังคับช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยนั์น้เอง  

3.4 ด ารงมลูคา่หลักประกัน ณ ส ิน้วัน ≥ 100% ของมลูคา่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื  

3.5 ในกรณีทีห่ลักประกันเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดังกลา่วไปลงทนุโดยทันทใีนทรัพยส์นิดังนี้  

3.5.1 เงนิฝากใน ธพ. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้  

3.5.2 บัตรเงนิฝากหรอื P/N ดังนี้  

3.5.2.1 บัตรเงนิฝาก หรอื P/N ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพัน  

3.5.2.2 P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไมเ่กนิ 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่

ถงึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  

3.5.2.3 P/N ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี้  

3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้ง

เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย  

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  

 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ใหใ้ชส้ัญญาทีม่ลีักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกับระบบงาน สัญญายมืและใหย้มืหลักทรัพย์

และหลักประกันในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ 

 

สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี ้ 

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อยา่งดังนี้  

1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้  

1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้  

1.5 ทองค า  

1.6 น ้ามันดบิ  

1.7 ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปร  

ตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  
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ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot 

price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่ม่ใชด่ัชนี หรือ 

underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  

2.1 กรณี MF ไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนใน

โครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้  

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุ

สามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  

 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้  

3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจัยตา่ง ๆ ที่

น ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี  ทัง้นี้ 

underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

3.2 เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

3.2.1 ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้  

3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด  

3.2.1.2 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะ

ตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอื่นตอ้งมนี ้ าหนักไม่เกนิอัตราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 การพิจารณาการกระจาย

น ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบ ทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิมาพจิารณา  

3.2.2 ดัชนีที่มอีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกับทองค าหรือน ้ ามันดบิ หรือเป็น ดัชนีราคาทองค าหรือ

น ้ามันดบิ  

3.2.3 ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี้  

3.2.3.1 เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง  

3.2.3.2 เมือ่ค านวณเงนิลงทนุตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรือสัญญานั้น

โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  

3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ  

จาก บลจ. ทัง้นี้ หากปรากฏวา่สถาบันดังกลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย  

3.4 มกีารแสดงดัชนีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ์  

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้  

3.5.1 ราคาปัจจบัุน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์ 
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3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures 

price) ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่  

3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิีการค านวณของ

ผูพั้ฒนาดัชนีดังกลา่วสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิ

ของกองทุนทีม่คีุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ 

derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด  

 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง  

ในกรณีที ่บลจ. ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่ส ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิที่จะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 

derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด  

 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  

6.1 บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  

6.1.1 ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที ่15 และวัน

สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ และแจง้มูลค่ายุตธิรรม

ภายในวันท าการถัดไป  

6.1.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียส าคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่ง

ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี 

6.1.3 คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้ 

 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives  

บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้  

7.1 เขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้  

7.2 เขา้เป็นคูส่ัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังนี้  

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้าย

ประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะ

มผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวันครบ

ก าหนดตามปกต)ิ ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 

obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ 

obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ 

obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพยร์ายนั้น 

แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 

Default Swap)  
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7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิ

จากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะจ่าย

ผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของ

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ข ึน้ 

(ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบ

ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กดิ credit event)  

7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สัญญามาตรฐานอืน่ตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีักษณะดังนี้  

7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย ์ 

และตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่  

7.3.2 ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารหนี้หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที ่credit derivatives นั้น

อา้งองิเสือ่มเสยีไป  

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ัญญา  

 

สว่นที ่7 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย private equity  

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้  

หน่วย private equity ทีม่คีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS 

ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทนุรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต า่ทีจ่ะลงทนุ  

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทุนในตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่าง

หนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพย์

หรอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

 

ทัง้นี้ การลงทนุในตราสารหรอืสัญญาในตา่งประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกลา่วตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสัญญาใน

ประเทศทีม่หีน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือทีม่กีารซือ้

ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิททีจั่ดตัง้และเสนอขายใน 

GMS  

 

สว่นที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) ตา่งประเทศ  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในส่วนอืน่ของขอ้ 3.13.2 นี้ ซ ึง่มี

คณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้  

1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
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1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ี

การรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตรา

สารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้

เพือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูล

ดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

 

2. คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรือ P/N ดังกล่าวตอ้งมี

การรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจา่ยหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

 

2.2 การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี้  

2.2.1 SN มกีารจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ derivatives ตามที่

ระบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1  

2.2.2 หากการลงทนุใน SN จะมผีลท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใด ๆ ทรัพยส์นินัน้  

ตอ้งเป็นทรัพย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International 

Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยกอ่นการลงทุน บลจ. 

ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการลงทนุทีอ่าจท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วน

ดว้ย  

2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมือ ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 

ดังกลา่วกอ่นครบอาย ุเมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้ 

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ ตอ้งปรากฎวา่ SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มูลทีน่่าเชือ่ถือ

ไดซ้ ึง่เป็นทีย่อมรับโดยท่ัวไปของธรรมเนียมปฏบัิตสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN 

ดังตอ่ไปนี้กอ่นการลงทนุ  

2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิีการค านวณเดยีวกับทีใ่ชใ้นการ

ค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืดังกลา่ว ให ้บลจ. ทกุวันที ่15 และวันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน 

ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม ภายในวันท าการ

ถัดไป  
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2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียส าคัญ ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาที่

เป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN มายัง บลจ. ทันท ี 

 

สว่นที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบั้งคับกฎหมายตา่งประเทศ  

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะดังนี้  

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากับดูแลดา้นหลักทรัพย์

และตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ ึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่กีาร

ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2 CIS operator ของกองทนุดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแล ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญ

ของ IOSCO  

1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งอยู่

ภายใตห้ลักเกณฑก์ารก ากับดแูล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของ

ประเทศนัน้  

1.3 ประเทศทีก่ ากับดแูลการเสนอขายหน่วยดังกลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทนุอยา่งเพยีงพอ ทัง้นี้ ตามรายชือ่

ประเทศทีส่ านักงานก าหนด  

1.4 ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวตอ้งมกีารจ ากัดการกูย้มืไว ้

เฉพาะกรณีมเีหตจุ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมนีโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใชก้ับการ

ลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  

1.4.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 

entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลักเกณฑด์ังกลา่วไมใ่ชก้ับกรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP  

1.4.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product 

limit ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  

1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้  

ในกรณีกองทนุ CIS ตา่งประเทศที ่MF ลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุทีมุ่ง่เนน้ลงทนุ ในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิด

เดยีวกับที ่MF สามารถลงทนุได ้และเมือ่น าทรัพยส์นิทีไ่มส่ามารถลงทนุไดม้าค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้

จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกลา่ว  

1.5 ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้ง

ไมใ่ชก่องทนุทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แตเ่ป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือ

หน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูล 

เหตผุลความจ าเป็นและคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  

 

2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 2.1  

2.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับ ตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
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2.2 จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

 

สว่นที ่3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากตา่งประเทศหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากตา่งประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

3. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตามหัวขอ้ ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ หรือ

การหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ สว่นที ่3 ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ขอ้ 1. - 

9.  

 

สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืในตา่งประเทศ (reverse repo)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives ในตา่งประเทศ  

ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี้  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อยา่งดังนี้  

1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้  

1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้  

1.5 ทองค า  

1.6 น ้ามันดบิ  

1.7 ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot 

price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่ม่ใชด่ัชนี หรือ 

underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  

2.1 กรณี MF ไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนใน

โครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้  
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2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ตอ้งมคีูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น นติบิคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาต

ใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลโดยหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุ

สามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  

 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้  

3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มลูของ  

underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ

องคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

3.2 เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

3.2.1 ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้  

3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด  

3.2.1.2 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมดในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะ

ตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอื

น ้ามันดบิมาพจิารณา  

3.2.2 ดัชนีที่มอีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกับทองค าหรือน ้ ามันดบิ หรือเป็น ดัชนีราคาทองค าหรือ

น ้ามันดบิ  

3.2.3 ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี้  

3.2.3.1 เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง  

3.2.3.2 เมือ่ค านวณเงนิลงทนุตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรือสัญญานั้น

โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  

3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บลจ. ทัง้นี้ หากปรากฏว่า

สถาบันดังกลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมี

ประสทิธภิาพดว้ย  

3.4 มกีารแสดงดัชนีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ์  

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้  

3.5.1 ราคาปัจจบัุน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์ 

3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures 

price) ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่  

3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิีการค านวณของ

ผูพั้ฒนาดัชนีดังกลา่วสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  
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บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พียงพอ ต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้ง

ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน

ก าหนด  

 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง  

ในกรณีที ่บลจ. ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่ส ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิที่จะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 

derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด  

 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  

6.1 บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  

6.1.1 ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที ่15 และวัน

สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ และแจง้มูลค่ายุตธิรรม

ภายในวันท าการถัดไป  

6.1.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียส าคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่ง

ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี 

6.1.3 คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้ 

 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives  

บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้  

7.1 เขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้  

7.2 เขา้เป็นคูส่ัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังนี้  

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้าย

ประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดย

จะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวัน

ครบก าหนดตามปกต)ิ ทัง้นี้ ไมว่า่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 

obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ 

obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ 

obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพยร์ายนั้น 

แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 

Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่ง  

ของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความ

เสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน 

และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพื่อแลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอน

ผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ข ึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกวา่

จะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กดิ credit event)  
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7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สัญญามาตรฐานอืน่ตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีักษณะดังนี้  

7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย ์ 

และตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่  

7.3.2 ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารหนี้หรอืสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้  

ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป  

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ัญญา  

 

สว่นที ่7 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย private equity ในตา่งประเทศ  

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้  

หน่วย private equity ทีม่คีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ในการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS 

ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทนุรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต า่ทีจ่ะลงทนุ 

 

3.14. อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  

อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่าง

หนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพย์

หรือทรัพยส์นิหรือการหาดอกผลโดยวธิีอืน่ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

อัตราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึน้ไป 

  

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

 2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade แตต่ า่กวา่ 

2 อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 และ 3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 1.1 

หรอืขอ้ 2.1  

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสาร

มลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีรั่ฐบาล

เป็นประกัน  

ไมเ่กนิ 20% 

(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทนุใน

ตา่งประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพันมี

ภมูลิ าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช ้ 

credit rating แบบ national scale  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดังนี ้

5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN หรอืศกุกู ทีผู่อ้อก

จัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บ

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบ filing 

5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่

วันทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพัน

ตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย ธุรกจิสถาบัน

การเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดยอ่มแหง่

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน นับแต่

วันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กนิอัตราดงันี้ แลว้แตอ่ัตราใด 

จะสงูกวา่ 

1.  10% หรอื 

2.  น ้าหนักของตราสารทีล่งทนุ 

ใน benchmark + 5% 

6 ทรัพยส์นิดงันี ้

6.1 ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์

ส าหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลักทรัพย์

ซือ้ขายใน SET  

หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.2 ตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจั่ดตัง้ข ึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย

หรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดงักลา่วซือ้ขายใน

กระดานซือ้ขายหลกัทรัพยส์ าหรับ 

ผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบรษัิททีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุี่

 รวมกันไมเ่กนิอตัราดงันี้ แลว้แตอ่ัตราใด 

จะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืใน

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดังนี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN หรอืศกุกูทีผู่อ้อก

จัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ 

หรอืผูอ้อกจัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ 

ธพ. ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศ

ไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย

หลักทรัพยต์า่งประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป โดยมรีายละเอยีด

ตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับ

แตวั่นทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ี

ภาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็น บคุคลดังนี้ 

6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับ

บคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน นับแต่

วันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

6.5 DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่ส่ัญญาม ีcredit rating อยูใ่นระดับ 

investment grade  

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี ้

6.7.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจด

ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุท่ัวไป

ของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่

รวมถงึหน่วยดังกลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้ี

การเพกิถอนหน่วยดังกลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืใน

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจายการลงทนุใน

กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสังหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แต่
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่น ระหวา่ง 

IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ ขายหลกัทรัพย์

ส าหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกลา่วออก

จากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุน ขอ้ 3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์

หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ สว่นที ่2 

ขอ้ 1.2 หรอืขอ้ 2.2 ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO  

เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผู ้

ลงทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

(แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วทีอ่ยู ่ระหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจ

ท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรอื

ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีม่ลีักษณะกระจาย

การลงทนุในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิาร

เชา่ แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทาง 

ทีส่ านักงานก าหนด และมลีักษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

8 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกันไมเ่กนิ 5% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูรั้บฝากผูอ้อกตราสารหรอื

คูส่ัญญา แลว้แตก่รณ ี

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

  

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการ

เดยีวกันหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงนิ 

กับบรษัิทดังกลา่ว  

   

ไมเ่กนิอัตราใดอตัราหนึง่ดงันี้ แลว้แต่

อัตราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน 

benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ group limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

  

สว่นที ่3: อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ติบิคุคล

ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนติบิคุคล

ดังกลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย หรอืคูส่ัญญา ดงันี ้

1.1  ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที ่MF ไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ัญญาตาม 

reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกันไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบัญช ี

เวน้แตเ่ป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี  

ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับ MF ทีอ่ายกุองทนุ 

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ี

อายโุครงการ ≥ 1 ปี  

      

 

 

 

  

2 

  

ทรัพยส์นิดงันี ้

2.1  B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต ่MF ได ้

ด าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่

กฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF 

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA และมกีาร

เสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย

ตราสารหนีท้ีอ่อกใหม)่ 

2.3  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก

เกนิ 12 เดอืน  

2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้

  

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

  

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 8 ในสว่นที ่1 : อัตราสว่น 

การลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา (single entity 

limit)  แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN ศกุกู หรอื

ตราสาร Basel III ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี ้

5.1  มลีักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 สว่นที ่1: 

อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิ 

หรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

5.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับต า่กวา่ investment grade 

หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกันไมเ่กนิ 15% 

  

6. derivatives ดังนี ้   

6.1  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วัีตถุประสงค ์เพือ่การลด

ความเสีย่ง (hedging)  

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6.2  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณี MF ไมม่กีารลงทนุแบบ

ซับซอ้น จ ากัด net exposure ทีเ่กดิจาก 

การลงทนุใน derivatives โดยตอ้ง ไม่

เกนิ 100% ของ NAV 

(รายละเอยีดของการค านวณ ใหพ้จิารณา

ตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานประกาศ

ก าหนด) 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ 

product limit 

  

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ 

  

  

ทกุ MF รวมกันภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกนั

ตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษัิทรวมกัน < 25% ของจ านวน

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสาร Basel III 

และศกุกู 

ของผูอ้อกรายใดรายหนึง่  

(ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรอืตราสารหนี้

ภาครัฐตา่งประเทศ) 

  

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงนิ (financial 

liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ

การเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ ้

ออกตราสารมหีนีส้นิทางการเงนิทีอ่อกใหมก่อ่นครบรอบ

ระยะเวลาบัญชถัีดไปและยังไมป่รากฏในงบการเงนิลา่สดุ 

บลจ. อาจน ามลูคา่หนี้สนิทางการเงนิดังกลา่วมารวมกับ

มลูคา่หนีส้นิทางการเงนิตามงบการเงนิลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดย

ขอ้มลูหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีาร

เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่ี

หนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชลีา่สดุ**ใหใ้ชอ้ัตราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3ของ

มลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกราย

นัน้เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่

แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

  

หมายเหต:ุ *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให ้

พจิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วได ้

จัดท างบการเงนิตามมาตรฐานการบัญชนัีน้ โดยเป็น

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดย

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายวา่

ดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
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เป็นทีย่อมรับในระดับสากล เชน่ International Financial 

Reporting Standards (IFRS) หรอื United States 

Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 

เป็นตน้ 

**รวมถงึกรณียังไมค่รบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้

แรกของผูอ้อกตราสาร 

    2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตรา

สารทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดับต า่กวา่ 

investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. 

ลงทนุเพือ่กองทนุภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกัน

รวมกันไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตรา

สารดังกลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี

การยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้ับกรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดย

บคุคลดงันี ้ 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบัน

การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่

ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

11. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับ

บคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 

หรอืกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้  

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับการลงทนุดงันี ้

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้น

ดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1) มขีนาดเล็ก  

(1.2) จัดตัง้ข ึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 
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4 หน่วย infra ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ 

infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุที่

มลีักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

ส านักงาน 

(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ข ึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของ

กองทนุ property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย 

property ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ข ึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมด

ของกองทนุ private equity  

ทัง้นี้ การค านวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทนุและอัตราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

 

กรณีทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน  

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด แตต่อ่มาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบัตทิีเ่ปลีย่นแปลงไป

จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บริษัทจัดการตอ้งด าเนินการ

ดังตอ่ไปนี้  

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่รัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและ

จัดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ี่

บรษัิทจัดการ  

(2) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ แตต่อ้งไมเ่กนิกวา่

ระยะเวลา 90 วันนับแตวั่นทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5  

(3) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัต ิหรอืทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตมิคีุณสมบัตเิปลีย่นแปลง

ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการ

ลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีไ่ดจ้ าหน่ายทรัพยส์นินั้นออกไปหรือวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิ

แลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว  

  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงาน

ขอ้มลูตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว  
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2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไมเ่ป็นไป

ตามอัตราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วันท าการตดิต่อกัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนินการ

ดังตอ่ไปนี้  

(1) จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลา

ดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  

(2) ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่

ก าหนด  

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ แต่

ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5  

(ก) 30 วันนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

(product limit) ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ หรอืตั๋วสัญญาใชเ้งนิ ตาม สว่นที ่

3 ในขอ้ 1  

(ข) 90 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว ส าหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  

(4) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงาน

ขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการ

ลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีส่ามารถแกไ้ขให ้

เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุได ้ 

  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษัิทจัดการตอ้ง

จัดท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตทุีไ่มส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุดังกลา่ว และจัดส่ง

รายงานตอ่ส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว  

  

(5) ในกรณีทีก่องทนุมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ

ทีล่งทุน (concentration limit) นอกจากการปฏบัิตติามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้ง

ด าเนนิการดังนี้ดว้ย  

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุ เวน้แตก่รณีจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อน

ผันจากส านักงาน  

(ข) ลดสัดสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคมุ หรอืยืน่ค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็นหุน้

ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรือเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิทนั้น

จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้  

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชก้ับกองทนุรวมดังตอ่ไปนี้  

(1) กองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรือครบอายุ

ของรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม (กองทนุ buy & hold)  

(2) กองทนุรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

หรอืหน่วยของกองทนุตา่งประเทศทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

(concentration limit) โดยใหด้ าเนนิการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3.  
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3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ บรษัิทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีใน

กจิการทีล่งทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันท าการตดิตอ่กัน  

(1) จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อัตราสว่นการลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลา

ดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  

(2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุดังกลา่วภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ แต่

ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว  

(3) หากบรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขอัตราส่วนการลงทุนได ้ใหจั้ดท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการ

ลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีอ่ัตราสว่นเป็นไปตามทีก่ าหนด และจัดสง่รายงานดังกลา่วต่อผูดู้แลผลประโยชน์

ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาตาม (2)  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขอัตราสว่นการลงทนุได ้หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการลงทุนเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิ

อัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด และใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานขอ้มลูตามวรรค

หนึง่ พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงานและ

ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาตาม (2)  

  

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2. โดยอนุโลม  

(1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสัดสว่น  

ทีม่อียูเ่ดมินัน้  

(2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค  

  

5.ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิยัหรอืเหตจุ าเป็นอืน่ใดท าใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทนุเป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้1(2) หรอืขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะ

ไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถึง

ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อ

ส านักงาน ผูถ้ือหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑด์ังกล่าว ทัง้นี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถด าเนินการโดย

วธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้ 

  

กรณีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน  

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท

จัดการตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(1) จัดท ารายงานเกีย่วกับการลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน รวมทัง้จัดส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่

วันทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  

(2) ด าเนนิการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรอืด าเนนิการเปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทนุ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2  
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2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการแกไ้ขสัดสว่นการลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่

สัดสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน

ใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดังกลา่ว  

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลง

ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบั้งคับ โดยวธิีการ

ดังกล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนให ้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วย

ลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วันนับแต่วันทีส่ัดส่วนการ

ลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผีลใชบั้งคับ บรษัิทจัดการ

ตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ 

 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางการบรกิารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ 

 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา 

และ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา

และ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ใน

สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง รวมถงึกองทรัพยส์นิ

ของบคุคลดังกลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/

หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหรือ

ระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบุคคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ ้

ลงทนุทราบลว่งหนา้  

 

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกีย่วกับชอ่งทางบรกิาร/วธิีการอืน่ใดดังกล่าวตามขอ้ 5.1 

ซึง่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยแลว้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ส้นใจลงทุน/ผูจ้องซือ้
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ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ีขอ้มูลเรื่องดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

5.2.1 วธิีการขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนและเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ลงทนุ:  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้หีรือด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้มี) จัดใหม้หีนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูล

โครงการไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) ไดท้ีท่ ี่

ท าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทกุวันในเวลาท าการ

ของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี (ตามแตก่รณี)  

 

การเปิดบัญชกีองทนุ:  

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการไว ้เพือ่ประโยชน์ในการตดิตอ่ท ารายการซือ้ หรือขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในค า

ขอเปิดบัญชกีองทนุ รวมถงึเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับเปิดบัญชกีองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอยา่งถูกตอ้งและตาม

ความจรงิพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีดังนี้  

 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณีนติบิคุคล  

ก) ส าเนาหนังสอืรับรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกนิ 1 เดอืน ซึง่กรรมการผูม้อี านาจไดล้งนามและประทับ ตรา

ส าคัญของนติบิคุคล (ถา้ม)ี เพือ่รับรองความถูกตอ้งแลว้  

ข) ตัวอยา่งลายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และหรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงือ่นไขการลงนาม  

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณผีูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลไมไ่ดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบใุนหนังสอืรับรอง

ทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกให ้ 

จ) ส าเนาบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

 

(3) กรณีบัญชร่ีวม (ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 4 คน)  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้งของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะราย  

 

บรษัิทจัดการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ 

หรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี หรอืเงนิอืน่ใดจากหน่วยลงทุน จะตอ้งเป็นผูถ้ือหน่วยทีม่ี

ช ือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 รายถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการ จะ

ด าเนนิการจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (แตท่ัง้นี้ บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการอนุมัตเิปิดบัญชร่ีวมขา้งตน้ไดไ้มเ่กนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณีดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะท าการโอน

เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี เขา้บัญชเีงนิฝาก

ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้กบ่รษัิทจัดการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุมัต ิ



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี้   หนา้ 44 

การด าเนนิการตามทีเ่ห็นสมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลักเกณฑข์องแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิูจน์

ทราบความมตีัวตนของลกูคา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง หากชือ่บัญชเีงนิฝากไม่

ตรงตามชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ส าหรับเงือ่นไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ 

บรษัิทจัดการจะถอืเอาเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชเีป็นหลัก หรือใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

หากขอ้มลูของชดุค าขอเปิดบัญชทีีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้น 

อาจรวมถงึกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไม่ชัดเจนหรือ ไม่

ครบถว้นของขอ้มลูดังกลา่วแลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูจ้องซือ้ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนนิการเปิดบัญชกีองทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีหรือเอกสารอืน่ๆ ในการเปิดบัญช ี

โดยถอืวา่ไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุแลว้ โดยจะแสดงขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบัุนเพือ่ใหท้า่นผูถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบในหนังสอืชีช้วนตามรอบปีบัญชหีรอืในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวม  

 

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนื และ/หรือ ตามวธิีการอืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้ับ

บรษัิทจัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

 

5.2.2 วธิกีารจองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก:  

5.2.2.1 บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื:  

เมือ่ผูจ้องซือ้เปิดบัญชกีองทนุแลว้ จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกไดภ้ายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรก ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 16.30 น. หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไมต่ ่า

กวา่มลูคา่การสั่งซือ้ขัน้ต า่ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ในการจองซือ้แต่

ละครัง้ ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 

5.2.1 เรื่อง “การเปิดบัญชกีองทุน”และ ช าระเงนิค่าจองซือ้จนเต็มมูลค่าทีบ่รษัิทจัดการ ตามวันและเวลาทีร่ะบุไวใ้น

หนังสอืชีช้วน โดยผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระ

เป็นเงนิสด และ/หรือบัตรเครดติ และ/หรือเงนิโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือดราฟต ์เป็นตน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะ

อนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยเช็ค หรือดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้ และขดี

คร่อมเฉพาะสั่งจา่ยในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ภัทร”และ/หรือบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย

บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นบัญชเีงนิฝากของธนาคารพาณชิย ์ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรอืบัญชอีอม

ทรัพย ์ซึง่หากมดีอกเบีย้รับ หรอืผลประโยชน์ใดๆ เกดิข ึน้ในบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการ

ใหเ้ป็นผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วย

ลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
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ทัง้นี้ ในวันท าการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรือรับ

ซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอน เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาต

เป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ในกรณีทีผู่ล้งทนุไมไ่ดส้ง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุในระหวา่งวันและ

เวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืท ารายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และจะไม่ด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน

ใหก้ับผูจ้องซือ้ดังกลา่ว  

 

นอกจากนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่ือหน่วยลงทุนของกองทุนอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสั่งซือ้หน่วย

ลงทุนของกองทุนนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิ

กองทนุของกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุน หรือสับเปลีย่น

มายังกองทนุนี้ในชว่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยในวันท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย

ลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการรับช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือสับเปลีย่นมายังกองทุนนี้ไดเ้ฉพาะ

กรณีทีก่องทุนตน้ทางเป็น กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสทิฟี (PHATRA MP) และกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส 

(PHATRA PLUS) เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

เมือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณียังไม่เคยเปิด

บัญชกีองทนุ) และภายหลังจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนจากผูจ้องซือ้แลว้ บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทนุและส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแกผู่จ้องซือ้เป็นหลักฐาน  

ทัง้นี้ การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้ และ สทิธิ

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิข ึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้ในสมดุ

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 

ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการเรียกเก็บเงนิตามเช็คหรือดราฟต ์หรือเช็คหรือดราฟตไ์ม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดภ้ายใน

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการจองซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ ้

จองซือ้ทราบทางโทรศัพท ์ 

 

ผูจ้องซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่จองซือ้

ไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารหลักฐานของผูจ้องซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูจ้องซือ้ตก

ลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแต่วันทีม่ี

การสง่ค าสั่งซือ้ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฏในภายหลังว่าขอ้ความหรือขอ้มูล

ตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไม่ไดรั้บ

เอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสาร

และ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะถือว่า ผูจ้องซือ้ไดใ้ห ้
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ความเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/

หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรือกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าวแลว้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

หรอืยนืยันจากผูจ้องซือ้ รวมถงึกรณีทีผู่จ้องซือ้ทียั่งไมก่รอกเอกสาร/แบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดับความเสีย่งของการ

ลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษัิท

จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และจะไม่ด าเนินการหรือท า

รายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้  

 

5.2.2.2 อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการ เพื่อเป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิีการทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต:  

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ ค าขอใช ้

บรกิารอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชดีังกล่าวและส่งกลับไปยังบรษัิทจัดการ ผู ้

ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากไดจ้ากเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ หรอื หรอืตดิตอ่ขอรับแบบฟอรม์ดังกลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื บรษัิท

จัดการจะจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อใชท้ ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตไปยังทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได ้

ตามทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับจากบรษัิทจัดการไดรั้บค าขอดังกล่าว ผูถ้ือรหัสประจ าตัว

จะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีบุ่คคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัส

ประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว  

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการและวันหยดุท าการซือ้

ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้

ขายใหถ้ือว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนั้น และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีเ่กดิข ึน้ภายหลังเวลาที่

ก าหนดหรอืในวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตตอ้งเป็นไปตามวธิีการ ภายใตว้ธิีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้น

หัวขอ้/เรือ่ง “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทุนและทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด  

 

5.2.3 การคนืเงนิคา่จองซือ้แกผู่จ้องซือ้  

(1) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิคา่จองซือ้/สั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้/

ผูถ้อืหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไมไ่ดรั้บการจัดสรรไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นและ/หรือในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ
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ตอ้งยตุโิครงการจัดการเนือ่งจากไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กป่ระชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรอืในกรณีทีม่กีารจัดสรร

หน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้ าเนนิโครงการตอ่ไปได ้หรือเป็นบุคคลหรือนิตบิุคคลที่

ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื เป็นการถอืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมทีม่ลีักษณะครบถว้น

ตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด  

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถจัดตัง้กองทนุได ้หรอืไมส่ามารถน ากองทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมใน

กรณีดังตอ่ไปนี้  

1) กรณีกองทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ หรอืไมส่ามารถระดม

ทนุไดค้รบ หรอืระดมทนุไดค้รบแตไ่มส่ามารถลงทนุไดต้ามวัตถุประสงคไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหา

หลักทรัพยท์ีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ  

3) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของ

กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

บรษัิทจัดการจะช าระคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิข ึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี คนืใหผู้จ้องซือ้/ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวธิีการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ส้ั่งซือ้ไดร้ะบุไวใ้นการเปิด

บัญชกีองทนุหรอืตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สุดการเสนอขาย

หน่วยลงทนุครัง้แรกตามสัดสว่นของเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ กรณีเขา้เงือ่นไขตามขอ้ (1) และภายใน 15 วัน นับแต่

วันทีก่ารอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนรวมสิน้สุดลง กรณีเขา้เงื่อนไขตามขอ้ (2) ทัง้นี้เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในเวลาทีก่ าหนดอันเนื่องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการ

เอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทีค่รบก าหนดเวลานั้น จนถงึวันทีบ่รษัิท

จัดการช าระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจนครบถว้น ทั ้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดม้ีการคืนเงินค่าจองซื้อและ

ผลประโยชน์ทีเ่กดิข ึน้แลว้ ใหถ้อืวา่ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์แลว้โดย

ถูกตอ้ง และผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ทัง้นี้ ในการค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ดังกลา่ว จะใชร้าคาตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์น

การค านวณ  

 

5.2.4 เงือ่นไขการจองซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) ในการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ทีจั่ดตัง้โดย

บรษัิทจัดการเพือ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงนิเต็มมูลค่าจะ

หักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารสั่งซือ้/ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุได ้ทัง้นี้ 

เพือ่ประโยชน์ของผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

บรษัิทจัดการอาจผ่อนผันหรอืยกเวน้การยืน่เอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
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บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยใชห้ลักการจัดสรร “สั่งซือ้กอ่น ไดก้อ่น” (First Come 

First Serve) โดยขอ้มลูการสั่งซือ้ในล าดับกอ่นหรอืหลังนัน้ ใหพ้จิารณาจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บค าสั่งซือ้

และท ารายการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไดรั้บการจัดสรรหน่วย

ลงทนุตามจ านวนทีไ่ดส้ั่งซือ้ภายหลังจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกันและมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ั่งซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ได ้ 

(Pro Rata) และในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุมเีศษเหลอืนอ้ยกวา่จ านวนสั่งซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ทีก่ าหนด บรษัิทจัดการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุดังกลา่วตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามสัดส่วนอืน่ที่

จะมกีารก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลกัเกณฑข์องกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญา

ตา่งประเทศ และ/หรอืตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงและยนิยอม

ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุต่างประเทศ และ/หรือ

คูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ 

และ/หรอืบคุคลอืน่ รายละเอยีดดังนี้  

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู ่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. บัตรประชาชน และ/หรอืหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลคิ 

(Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน

ตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรือ

คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรอ้งขอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรม

หลักทรัพยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของ

กองทนุหลัก  

4. ขอ้มูลอืน่ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรือบุคคลอืน่ และ/หรือหน่วยงานทีม่ี

อ านาจรอ้งขอ  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรือ ตามที่

บริษัทจัดการรอ้งขอ ใหแ้ก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอืน่ และผูถ้ือ

หน่วยลงทนุสละสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิอืน่ใดจากบรษัิทจัดการ  

 

5.2.5 เงือ่นไขอืน่ ๆ  

1.เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการใดแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตหุนึง่ดังตอ่ไปนี้ ใหก้ารอนุมัต ิ

ใหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันส ิน้สดุลง เวน้แตจ่ะมเีหตอุันสมควรและไดรั้บ

การผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) มลูคา่ของหน่วยลงทนุทีข่ายไดม้จี านวนไมม่ากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกับคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการลงทนุตอ่ไป  
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(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทนุ จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรือลักษณะของผูล้งทุน ไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงการทีไ่ดรั้บ

อนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เมือ่การอนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทนุรวมสิน้สดุลง ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก ่ 

ผูจ้องซือ้อยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.4 เรือ่ง “การคนืเงนิคา่จองซือ้แกผู่จ้องซือ้”  

2.เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับบรษัิท

จัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- การลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ  

-ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา 

และ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา

และ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ใน

สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง รวมถงึกองทรัพยส์นิ

ของบคุคลดังกลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/

หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหรือ

ระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบุคคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ ้

ลงทนุทราบลว่งหนา้  

 

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกีย่วกับชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังกลา่วในขอ้ 6.1 ซึง่

จะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทุน/ผูจ้องซือ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ส้นใจลงทุน/ผูจ้องซือ้

ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือส านักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

6.2.1 วันท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วธิีการขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและค าขอเปิดบัญชกีองทุนและ 

เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ:  

บรษัิทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 45 วันท าการนับแตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น

กองทนุรวม หรอืภายในเวลาทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดภายหลัง ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้
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ผ่านทางเว็บไซตอ์ยา่งนอ้ย 1 วันท าการ ทัง้นี้ผูส้นใจลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่ง

ซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชี

กองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) และเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืไดท้กุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น.  

 

ในกรณีทีวั่นดังกลา่วขา้งตน้ตรงกับวันหยดุท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่

ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็น

วันท าการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุซือ้หน่วยลงทุนได)้ ก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวันท า

การเปิดขายหน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ของวันท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณ

ไดเ้มือ่ส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ ือ้จะไดรั้บ  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอื

ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท ารายการในวันหยุด บรษัิทจัดการ

ขอสงวนสทิธถิอืเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท า

การซือ้ขายถัดไป หรอืปฏเิสธการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และจะไม่ด าเนินการซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลย

พนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิีการซือ้และ

การช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และจะท าการจัดใหม้ขีอ้มลูเรื่อง

ดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ  

 

6.2.2. วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื:  

(1.1) ผูจ้องซือ้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดโ้ดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไม่ต ่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ขัน้ต ่าตามที่

บรษัิทจัดการก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ในการสั่งซือ้แต่ละครัง้ ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค าสั่งซือ้

หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิด

บัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 5.2.1 โดยผูจ้องซือ้สามารถ

ช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระเป็นเงนิสด บัตรเครดติ เงนิโอน ค าสั่ง

หักบัญช ีเชค็ หรอืดราฟต ์ของธนาคารทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับส านักงานบรษัิทจัดการ และ/

หรอืส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บค าสั่งซือ้ เป็นตน้ โดยเช็ค หรือดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้ 

และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ. ภัทร” และ/หรือบัญชอีื่นใดทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดย

ถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
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(ก)ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ตา่งส านักหักบัญช ีหรอื ดราฟตท์ีไ่ม่สามารถเรียกเก็บเงนิ

ได ้(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถือว่าผูจ้องซือ้ท าการสั่งซือ้

หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายทีเ่รยีกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการทีเ่รยีกเก็บเงนิได ้ 

(ข) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจา่ยเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการ

สั่งซือ้นัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบทางโทรศัพท ์ 

 

(1.2) เมือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ

เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียัง

ไมเ่คยเปิดบัญชกีองทุน) แลว้ และหลังจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทนุและส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วแกผู่ส้ั่งซือ้

เป็นหลักฐานต่อไป ทัง้นี้ การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็ม

จ านวนแลว้ ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิข ึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วย

ลงทนุของผูส้ั่งซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 

(1.3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทนุนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิกองทนุของ

กองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพือ่ช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นมายังกองทนุนี้ได ้ 

 

(1.4) ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่จองซือ้ไม่ได ้

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

(1.5) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารหลักฐานอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ของผู ้

จองซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอื

ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูจ้องซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีม่กีารสง่ค าสั่งซือ้ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์

อืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังวา่ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรือบรษัิท

จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูจ้องซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืในการ

ด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรือกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าวแลว้ แต่

ไมไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูจ้องซือ้ รวมถงึกรณีทีผู่จ้องซือ้ทียั่งไมก่รอกเอกสารตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/

หรอื ยังไมก่รอกแบบสอบถามเพื่อประเมนิระดับความเสีย่งของการลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรือสมาคมบรษัิท

จัดการลงทนุ และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก าหนด บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้  
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(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการ เพื่อเป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิีการทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต:  

โดยผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอ

ใชบ้รกิารอนิเตอร์เน็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือตดิต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวไดท้ี่

บรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชือ่ที่

บรษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชดีังกล่าวและส่งกลับไปยัง

บรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะไดด้ าเนนิการจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อใชท้ ารายการผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตตอ่ไป ผูถ้อืรหัสประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ใน

กรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัสประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกล่าว ทัง้นี้ เนื่องจาก

อาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสมัครขอใชบ้รกิาร

อนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกับการขอเปิดบัญชกีองทนุก็ได ้ 

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการซือ้ขายและวันหยุด

ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวัน

ท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนั้น และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีเ่กดิข ึน้ภายหลัง

เวลาทีก่ าหนดหรอืในวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6. 

“การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทุนและทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด  

 

(3) การลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอของบรษัิทจัดการ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูล้งทุนที่ประสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สม ่าเสมอ ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการที่บรษัิทจัดการก าหนด 

ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ:  

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม ่าเสมอ เพื่อเป็นการ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สม ่าเสมอ จะตอ้งกรอกค าขอใชบ้ริการการลงทุน

แบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ โดยสามารถดาวน์โหลดค าขอใชบ้รกิารดังกลา่วจากเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิตอ่ขอรับ

แบบฟอรม์ดังกลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคาร

พาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในใบค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชดีังกล่าวและ

สง่กลับไปยังบรษัิทจัดการเพือ่ด าเนนิการตามความประสงคข์องผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ่ไป  
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ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดส้มัครและเปิดใชก้ารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิท

จัดการเรียบรอ้ยแลว้ สามารถท ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการดังกลา่วได ้ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ  

ใหเ้ฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ าเรือ่งหักบัญชเีงนิฝากแลว้เทา่นัน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบรกิารการลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ ตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสั่งซือ้  

หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6 เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/

ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(4) ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณิชยต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพื่อเป็น

การอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซื้อทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่ม

ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

(5) โทรศัพท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางโทรศัพท ์เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ  

ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร ส านักงานของบรษัิทจัดการ 

หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจาก

ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านโทรศัพท:์ -  

 

(6) ไปรษณีย ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์และเพิม่ชอ่งทางในการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านทาง

ไปรษณียเ์พิม่เตมิในอนาคต เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ ้

จองซื้อทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยจัดใหม้ีขอ้มูลเรื่องดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือ

หน่วยลงทนุแลว้  

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุและช าระเงนิผ่านไปรษณีย:์ -  

 

หมายเหตเุพิม่เตมิขอ้ 6.2.2 วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  
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หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะชอ่งทางดังกลา่วขา้งตน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/ เพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืปรับปรุงหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะชอ่งทาง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้

และ/หรอืประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วันท าการกอ่นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรือปรับปรุง โดยจัดใหม้ขีอ้มูล

เรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถา้ม)ี และ/หรือ ผ่าน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

6.2.3 ราคาขายหน่วยลงทนุ:  

บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน (วันท ารายการซือ้หน่วยลงทุน) 

นัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ั่งซือ้จะไดรั้บ โดย ราคาขายหน่วยลงทุน จะค านวณ

จากมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายหรอืวันท าการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมในการขายหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดการจะคดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.3. “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บ

จากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" เวน้แตใ่นกรณีทีไ่มส่ามารถน าคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุได ้ 

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทุนจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้ :  

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้ตามจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวน

แลว้ โดยค านวณจากจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวนดังกล่าว หารดว้ย ราคาขายหน่วย

ลงทนุโดยใชห้ลักการค านวณ ตามขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” เวน้แตใ่นกรณีทีก่ารสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้น มี

ผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ดทะเบยีนไวก้ับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

บรษัิทจัดการอาจผ่อนผันหรอืยกเวน้การยืน่เอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยใชห้ลักการจัดสรร “สั่งซือ้กอ่น ไดก้อ่น” (First Come 

First Serve) โดยขอ้มลูการสั่งซือ้ในล าดับกอ่นหรอืหลังนัน้ ใหพ้จิารณาจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บค าสั่งซือ้

และท ารายการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไดรั้บการจัดสรรหน่วย

ลงทนุตามจ านวนทีไ่ดส้ั่งซือ้ภายหลังจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกันและมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ั่งซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ได ้ 

(Pro Rata) และในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุมเีศษเหลอืนอ้ยกวา่จ านวนสั่งซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ทีก่ าหนด บรษัิทจัดการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุดังกลา่วตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามสัดส่วนอืน่ที่

จะมกีารก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลกัเกณฑข์องกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญา

ตา่งประเทศ และ/หรอืตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงและยนิยอม
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ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุต่างประเทศ และ/หรือ

คูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ 

และ/หรอืบคุคลอืน่ รายละเอยีดดังนี้  

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู ่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. บัตรประชาชน และ/หรอืหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลคิ 

(Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน

ตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรือ

คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรอ้งขอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรม

หลักทรัพยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของ

กองทนุหลัก  

4. ขอ้มูลอืน่ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรือบุคคลอืน่ และ/หรือหน่วยงานทีม่ี

อ านาจรอ้งขอ  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรือ ตามที่

บริษัทจัดการรอ้งขอ ใหแ้ก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอืน่ และผูถ้ือ

หน่วยลงทนุสละสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิอืน่ใดจากบรษัิทจัดการ  

 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี 

ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ั่งซือ้ระบไุวใ้นการเปิดบัญชกีองทนุ หรอืในใบค าขอเปลีย่นแปลง

ขอ้มลู (ถา้ม)ี  

 

(2) ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกับจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุจรงิหรอืเขา้บัญชตีามที่

บรษัิทจัดการก าหนดเป็นเกณฑ ์ 

(3) กรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้ขาย ใหถ้ือ

วา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามราคาขายหน่วย

ลงทนุตามหลักการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” ส าหรับกรณีทีช่ าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ย

วธิเีดยีวกันนี้ภายหลังเวลาทีก่ าหนด หรือในวันหยุดท าการซือ้ขาย ใหถ้ือว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้

ขายถัดไป  

(4)ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ตา่งส านักหักบัญช ีหรอื ดราฟตท์ีไ่มส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได ้

(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถือว่าผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้ หน่วย

ลงทนุในวันท าการซือ้ขายทีเ่รยีกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการทีเ่รยีกเก็บเงนิได ้ 

(5) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจา่ยเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการ

สั่งซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบทางโทรศัพท ์ 
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(6) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจั่ดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา

และ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา

และ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ใน

สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง รวมถงึกองทรัพยส์นิ

ของบคุคลดังกลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/

หรือประเทศอืน่ที่บรษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่จัดสรรหน่วย

ลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้  

 

6.2.5 การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้:  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนใหก้ับผูส้ั่งซือ้ ในวันท าการถัด

จากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดังกลา่วนัน้โดยใชห้ลักการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และ

ขอ้ 6.2.4 เรือ่ง “การจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้” เวน้แตเ่ขา้ขา่ยกรณีตามขอ้ 11 เรือ่ง “การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสั่ง”  

 

6.2.6 การคนืเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีที่ผูส้ั่งซื้อและจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ส้ั่งซื้อรวมกันเกนิจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจ้ดทะเบียนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน และหากมกีาร

สั่งซือ้พรอ้มกัน และมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ตาม

สัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ส้ั่งซือ้แต่ละรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรร

หรอืไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่น หรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่า

สั่งซือ้หน่วยลงทนุสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ ้

สั่งซือ้ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ภายใน 15 วันนับตัง้แตวั่นทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

 

6.2.7 ขอ้จ ากัดการลงทนุ การปฏเิสธ/หยดุรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ:  

(1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณีทีค่ าสั่งซือ้จะมผีลใหบ้คุคลใด

หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยไม่ตอ้งให ้

เหตผุลใด ๆ เวน้แตจ่ะเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ เป็นการถือ

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีม่ลีักษณะครบถว้นตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด  

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการบรหิารและ

จัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูคา่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก 

ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคัญ  

(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืระงับการด าเนนิการตามค าสั่งซือ้  

หน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณีทีก่องทุนหลัก ปฏเิสธไม่รับ และ/หรือระงับการ

ด าเนนิการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ  

(4) บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได ้เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าในบาง

สถานการณ์หากมกีารรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกต ิอาจส่งผลกระทบหรือความเสยีหายต่อการบรหิารจัดการ

กองทนุ และ/หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรือต่อกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยุดรับค าสั่งซือ้

หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และก าหนดการเปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิใหผู้ล้งทนุ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
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ลว่งหนา้ และจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้

คนื และ/หรอืประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ:  

1.บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้และ

การช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ และรายละเอยีดอืน่ๆ ในขอ้ 6. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

และจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

หรอืผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2.เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับบรษัิท

จัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

หมายเหต ุ: เนื่องจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วันหยดุท าการของกองทนุหลักทีก่องทนุไปลงทนุ อาจจะไม่

ตรงกับวันหยดุท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/หรอื

ระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ  

 

6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- การลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ,  

- ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ 

 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกีย่วกับชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังกลา่วขา้งตน้ ซึง่จะ

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการ

ลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่

ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

(ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  
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 7.4.1 วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณปีกตภิายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วันท าการนับแตวั่น

จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาที่บรษัิทจัดการจะก าหนดภายหลัง ทัง้นี้บรษัิทจัดการ จะ

ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ย่างนอ้ย 1 วันท าการ โดยบรษัิทจะด าเนินการรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี้  

 

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ตาม

วันและเวลาในขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 เรือ่ง “ระยะเวลาในการรับซือ้คนืและรายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื” โดยผูถ้อื

หน่วยลงทนุกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ  ในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการขายคนืหน่วย

ลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบุมูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการขายคนื 

ทัง้นี้ ตอ้งไมต่ า่กวา่มลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืทีบ่รษัิทจัดก าหนด เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาต

เป็นอยา่งอืน่ เมือ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนว่าถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะส่งมอบส าเนาค าสั่งขายคนื

หน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ั่งขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานตอ่ไป  

 

หากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วขา้งตน้เป็นวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวันท าการซือ้ขายถัดไปเป็นวันท าการ

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแทน  

 

(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยหรอืจ านวนบาทได ้ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทุนที ่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการขายคนืมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ รวมถงึในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชหีรอื

จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชนีอ้ยกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่หรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืใน

บัญชขีัน้ต า่ตามทีก่ าหนดไว ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้จ านวน  

 

(ค) เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการขายคนืหน่วยลงทุน

ไมไ่ด ้หากรายการสั่งขายคนืนัน้ไดเ้สร็จส ิน้สมบรูณ์แลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

(ง) บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑค์ านวณราคารับซือ้คนืและ

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะไดรั้บ โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะค านวณจากมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ส ิน้วันท ารายการรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุนัน้ หักดว้ย คา่ธรรมเนียมในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะคดิคา่ธรรมเนียมการรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 “ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน" ทัง้นี้ มูลค่า

หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

(จ) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุนัน้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทางโทรสารและ/

หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิท

จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีม่กีารสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทางโทรสารและ/

หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฏในภายหลังว่า ขอ้ความหรือขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสาร



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี้   หนา้ 59 

ตน้ฉบับไมต่รงกัน หรอืบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นั้น

แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ  

ทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรือกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไมช่ัดเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าว

แลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนรวมถงึจะไม่ด าเนินการหรือท ารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ  

 

(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการ เพื่อเป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิีการทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต :  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มค าขอใช ้

บรกิารอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิตอ่ขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวไดท้ีบ่รษัิท

จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชดีังกล่าวและส่งกลับไปยังบรษัิท

จัดการ บรษัิทจัดการจะไดด้ าเนินการจัดท าและจัดส่งรหัสประจ าตัวผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อใชท้ ารายการผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตตอ่ไป ผูถ้อืรหัสประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ใน

กรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัสประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว  

 

เนื่องจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสมัครขอใชบ้รกิาร

อนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกับการขอเปิดบัญชกีองทนุก็ได ้ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการซือ้ขายและวันหยุดท าการ

ซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของ วันท า

การซื้อขายใหถ้ือว่าเป็นการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนั้น และการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีเ่กดิข ึน้

ภายหลังเวลาทีก่ าหนดหรอืในวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้ือว่าเป็นการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไป 

การสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิีการ ภายใตว้ธิีการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของบรษัิท

จัดการตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7 เรือ่ง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทุน

และทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(3) ATM  
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บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณชิยต์ามทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้ือหน่วย

ลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(4) โทรศัพท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนผ่านชอ่งทางโทรศัพทต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิีการทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ภายใต ้

หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ

ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(5) ไปรษณีย ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณียต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพื่อ

เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อน

การเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

(ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

7.4.2 วธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ:  

(1) โอนเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถแจง้หรอืระบใุหโ้อนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุในใบค าขอ

เปิดบัญชกีองทนุ หรอืใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนเงนิ คา่ขายคนืหน่วยลงทนุ

ภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะ

ในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ ในการรับคา่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากนี้ 

ถา้หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถโอนเงนิเขา้บัญชทีีไ่ดแ้จง้ไวไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ บรษัิทจัดการจะด าเนินการออกเช็คขดี

คร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุสั่งจา่ยผูถ้อืหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ  

 

(2) รับเชค็ทางไปรษณีย ์ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบุใหบ้รษัิทจัดการด าเนินการออกเช็คขดีคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุน และรับเช็คทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตามชือ่และที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่บรษัิทจัดการจะน าส่งเช็คทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคา

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศที่

มลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม  

 

(3) รับเชค็ดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจแจง้หรือระบุใหบ้รษัิทจัดการด าเนินการออกเช็คขดีคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนและรับเช็คดว้ย

ตนเองทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ซึง่สามารถรับไดภ้ายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่า

หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู ้

ประกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม  

 

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวันท าการ  

 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

 บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตัง้แตเ่วลา 8.30 น. – 15.30 น.  

หากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นวันหยดุท าการ จะก าหนดใหวั้นท าการซือ้ขายถัดไปเป็นวันท าการรับซือ้คนื  

หน่วยลงทนุแทนโดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืชอ่งทาง/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

ในกรณีทีวั่นรับซือ้คนืดังกล่าวขา้งตน้ตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรือวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนดใหเ้ป็นวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุได)้ ก็ตาม บรษัิทจัดการ

จะเลือ่นการวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เป็นวันท าการถัดไป  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทุน หรือท ารายการขายคนืหน่วยลงทุน นอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรือการท ารายการใน

วันหยดุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับค าสัง่ขายคนืดังกลา่วได ้โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการขายคนืหน่วยลงทนุใน

วันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิีการ

ขายคืน ระยะเวลาในการขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ในขอ้ 7. โดยการ

เปลีย่นแปลงตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย และ/หรือผลประโยชน์ของกองทุน โดยถือว่าไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ และจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิซึง่การรับซือ้คนือัตโนมัตดิังกลา่วจะเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ 

หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่อง

ดังกลา่วลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 1 วันท าการ ทัง้นี้ใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุผา่นชอ่งทางบรษัิทจัดการ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็น

อยา่งอืน่ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยเรือ่งการไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางบรษัิทจัดการในหนังสอืชีช้วน หรือ
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ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิีการอืน่ใด

ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

4) เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับบรษัิท

จัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

หมายเหต ุ: เนื่องจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วันหยุดท าการของกองทุนหลักทีก่องทุนไปลงทุน อาจจะ 

ไมต่รงกับวันหยดุท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสั่งซือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/

หรอืระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ 

 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน :  

8.1. ชอ่งทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

8.2. รายละเอยีดการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

8.2. รายละเอยีดการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 บรษัิทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วัน

ท าการนับแตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ี่

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเทา่นัน้  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมส่ับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา

และ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา

และ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ใน

สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง รวมถงึกองทรัพยส์นิ

ของบคุคลดังกลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/

หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่สับเปลีย่น หรือ

ระงับการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้ โดยไมต่อ้งแจง้ให ้

ผูล้งทนุทราบลว่งหนา้  

 

“การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทนุอกีกองทนุหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะ

ด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ภายหลังหักคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

แลว้น าไปช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  
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8.2.1 วธิกีารในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการไดท้ีบ่รษัิทจัดการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื และ/หรอืชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ ตามวัน

และเวลาในขอ้ 8.2.3 เรือ่ง “วันและเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ” โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทุน ระบุชือ่กองทุนตน้ทาง ระบุจ านวนเงนิหรือจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชือ่

กองทุนปลายทางทีต่อ้งการสับเปลีย่น ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหถู้กตอ้งครบถว้นชัดเจน และน าไปยืน่กับบรษัิท

จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ซึง่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากรายการสั่งสับเปลีย่นนัน้ไดเ้สร็จส ิน้สมบรูณ์แลว้ ไม่

วา่กรณีใดๆ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนส่งค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีส่ั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุนัน้ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ที่

สามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่มกีารส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นั้น ทัง้นี้ หากปรากฏในภายหลังว่า ขอ้ความหรือขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่

ตรงกัน หรอืบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับและบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นั้นแลว้ บรษัิท

จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

ทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรือกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไมช่ัดเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าว

แลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืขอสงวน

สทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนรวมถงึจะไม่ด าเนินการหรือท ารายการรับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามสัดส่วนอืน่ที่

จะมกีารก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลกัเกณฑข์องกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญา

ตา่งประเทศ และ/หรอืตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงและยนิยอม

ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุต่างประเทศ และ/หรือ

คูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ 

และ/หรอืบคุคลอืน่ รายละเอยีดดังนี้  

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู ่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. บัตรประชาชน และ/หรอืหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้ือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลคิ 

(Notary Public)  
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3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน

ตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรือ

คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรอ้งขอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรม

หลักทรัพยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของ

กองทนุหลัก  

4. ขอ้มูลอืน่ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรือบุคคลอืน่ และ/หรือหน่วยงานทีม่ี

อ านาจรอ้งขอ  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรือ ตามที่

บริษัทจัดการรอ้งขอ ใหแ้ก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอืน่ และผูถ้ือ

หน่วยลงทนุสละสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิอืน่ใดจากบรษัิทจัดการ  

 

(1) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง  

(ก) ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนตน้ทาง) หรือเรียกว่า “การ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอื

เงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทนุนี้ ภายหลังคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี 

เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทุนปลายทาง) 

สามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ไดใ้นระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไป

ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวน  

ทีเ่ป็นไปตามมลูคา่ขัน้ต า่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  ซ ึง่เป็นไปตามเงื่อนไขที่

ระบไุวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

(ค) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลีย่นตามใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนั้นมากกว่า

จ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงินที่ค านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะน าไปซื้อหน่วยลงทุนขัน้ต ่าตาม

ขอ้ก าหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไว ้โดยจะช าระ

เป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุภายใน 5 

วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีักษณะ ในท านอง

เดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม  

(ง) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

(SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุปลายทาง)  
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(จ) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิข ึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ

ตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถือ

หลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักฐานในการ  

ท ารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(2) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

(ก) ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ (กองทนุปลายทาง) หรอืเรยีกวา่  

“การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN)” โดยน าเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

หรือเงินที่ไดจ้ากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนตน้ทาง) ภายหลัง

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี เพื่อน ามาช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุนี้ สามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเพีอ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ไดใ้นชว่งระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนดใหเ้ป็นวันเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6 “การเสนอขายภายหลังการ

เสนอขายครัง้แรก” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไปตาม

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

(ค) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรอืยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

เขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะซือ้หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุนี้  

โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทนุอืน่ๆ ภายใตก้ารบรหิาร

จัดการของบรษัิทจัดการ เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้  

(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิข ึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ

ตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถือ

หลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักฐานในการ  

ท ารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(จ) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลีย่นตามใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนั้นมากกว่า

จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีน  

หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการ  

ทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงินที่ค านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะน าไปซื้อหน่วยลงทุนขัน้ต ่าตาม

ขอ้ก าหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไว ้โดยจะช าระ

เป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุภายใน  

5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนื  

หน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะ

ในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม  

 

8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

(1) กรณีทีก่องทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง  

การก าหนดราคาสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) จากกองทนุ จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารับซือ้คนืของ

วันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หักดว้ย คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง 

(ถา้ม)ี  
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(2) กรณีทีก่องทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

การก าหนดราคาสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) กองทนุ จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายของวันท าการ

ของกองทนุปลายทางกอ่นวันทีก่องทุนปลายทางจะไดรั้บเงนิจากการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง บวกดว้ย 

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถา้ม)ี  

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บ

การรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

8.2.3 วันและเวลาการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

(1) กรณีทีก่องทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) ไดต้ามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

(2) กรณีทีก่องทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) ไดต้ามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

 

ในกรณีทีวั่นดังกลา่วตรงกับวันหยดุท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี

อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็น  

วันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวันท าการถัดไป 

ทัง้นี้ ระยะเวลาหรอืก าหนดการในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามตารางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุที ่ 

บรษัิทจัดการก าหนด  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะช าระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางใหก้องทนุปลายทางภายใน 5 วันท าการนับ

แตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บ

รวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิ

การจัดการกองทนุรวม ของกองทนุตน้ทาง อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีวั่นช าระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้

ทางตรงกับวันหยุดท าการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะท ารายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางในวันท าการซือ้ขายถัดไป ซึง่อาจเกนิกวา่ 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิ

การจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวมของกองทนุตน้ทางได ้ 

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งซือ้ ขายคนื 

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรือการ

ท ารายการในวันหยดุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้โดยบรษัิทจัดการ จะ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป  

เงือ่นไขอืน่ๆ :  

 

1) บรษัิทจัดการอาจก าหนดชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดเพิม่เตมิจากขอ้ 8.1. “ชอ่งทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ” เพือ่

เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธิภาพในการใหบ้ริการการลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืว่า

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ

ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิวธิีการใน

การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรายละเอยีดอืน่ ๆ ในขอ้ 8. โดยการเปลีย่นแปลงตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วย และ/หรอืผลประโยชน์ของกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และจะจัดใหม้ขีอ้มูล

เรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพ

ของการบรหิารและจัดการกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมูลค่าการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือ

ระยะเวลา/ความถีข่องการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทัง้นี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผูถ้ือ

หน่วยลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคัญ  

4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ และ/หรอืระงับการด าเนินการ

ตามค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ และ/หรอืยกเลกิค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทุนนี้ของผูล้งทุนใน

กรณีทีก่องทนุหลัก ปฏเิสธไมรั่บ และ/หรอืระงับการด าเนนิการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุ  

5) เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับบรษัิท

จัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

 

หมายเหต ุ: เนื่องจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วันหยุดท าการของกองทุนหลักทีก่องทุนไปลงทุน อาจจะ 

ไมต่รงกับวันหยดุท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสั่งซือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/

หรอืระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ 

 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

บรษัิทจัดการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้อ่เมือ่บรษัิท

จัดการไดก้ าหนดกรณีทีเ่ป็นเงื่อนไขการช าระและขัน้ตอนการด าเนินการไวอ้ย่างชัดเจนในขอ้ผูกพัน โดยขัน้ตอนที่

ก าหนดดังกลา่ว  

ตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดนัน้ทกุราย ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นเงื่อนไขมไีด ้

เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่หรอืหลายกรณี ดังตอ่ไปนี้  

(1) กองทนุก าหนดวธิกีารช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหส้ามารถช าระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไวเ้ป็นการ

ทั่วไป  

(2) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วมวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ  

น าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นนั้นไปช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็น

ผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  

(3) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ  
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(4) ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการ

ไดรั้บมตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้

 

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คี าสั่งขายคนื  

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดุังตอ่ไปนี้  

โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม  

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้/เรือ่ง “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง” และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  

 

10.2 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามระบไุวข้า้งตน้ตามขอ้ 10.1 ใหบ้รษัิท

จัดการปฏบัิตติามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุนัน้  

เวน้แตไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนื  

หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ  

โดยพลัน  

(3) แจง้การเลือ่นก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดส่งรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น และ

หลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (1) หรอืการรับรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์

ตามขอ้ 10.1 (2) ตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ด าเนนิการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลา

ดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วย

ลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่ค าสั่งขายคนืกอ่นหลัง 

 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทุนตามส ัง่ :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ซึง่ตอ้ง

ไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
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(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื  

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รับซือ้คนืหรือไม่รับสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามขอ้ (ก) 

(ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 1 วันท าการ เวน้แตไ่ดรั้บผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

(3) ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

วา่ดว้ยการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุน และการก าหนด

อัตราสว่นการลงทนุ เมือ่มเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้เกดิข ึน้ และกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทนุดังกลา่วอยา่งมนัียส าคัญ  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยด์ังกลา่วไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุนไดล้งทุนใน

หลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ตล่ะแหง่เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอื  

(ข) มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก

ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ 

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดังกลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

 

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แก ่ 

ผูล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้  

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าดังตอ่ไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิ ตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปราม  

การฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบัิตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ  

 

(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของ

ตนอันเนื่องมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุน

รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์และการจัดจ าหน่าย

หลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ  

 

(6) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 21.1 เงือ่นไขการเลกิกองทนุ ขอ้ (3).  

 

11.2 เมือ่ปรากฏเหตตุามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ตามค าสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือหยุดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิติ

ดังตอ่ไปนี้  

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่าย  
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ไมรั่บซือ้คนืหรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผย

ตอ่  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ

ดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลันดว้ย  

(2) รายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือหรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามขอ้ 

11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันท าการ ใหบ้รษัิทจัดการด าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขาย

คนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วันท าการสดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการกอ่นวันเปิดรับ

ค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย รับ

ซือ้คนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรับ

ค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคนื หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ

อาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้ 

 

11.3 บรษัิทจัดการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรือหยุด

รับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 16 

และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยุดขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับ 

ค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึการ

หยดุรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน 

 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน :  

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิท

จัดการหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลา 

ทีเ่ห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วันท าการตดิตอ่กัน เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้

ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้

 

13. เงอืนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทุน :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมโ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาและ/หรอื

ไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิาและ/หรือ
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ไอร์แลนด์และ/หรือประเทศอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเตมิในภายหลัง  หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน

สหรัฐอเมรกิาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง รวมถงึกองทรัพยส์นิ

ของบคุคลดังกลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/

หรอืประเทศอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่โอนหน่วยลงทุน

ของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาล หรอื โดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรอืส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรือรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทุนไว ้ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่มบัีญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้ง

ด าเนนิการตามขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” ในส่วนของ 

“การเปิดบัญชกีองทนุ” ผูโ้อนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่รั้บโอนได ้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง 

“คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี  

(4) ในกรณีทีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ ผูโ้อนจะตอ้งน าสง่ใบหน่วยลงทนุคนืใหแ้ก ่

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่ท าการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการ  

ไดใ้บหน่วยลงทนุ จะตอ้งยืน่เรือ่งการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 14 เรื่อง 

“การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการโอนหน่วยลงทุน และ

ออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันขอโอนหน่วย

ลงทนุ โดยค าขอโอนหน่วยลงทนุตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะใชส้ทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน

ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรื่อง “สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ได ้

ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาปรับเปลีย่น/เพิม่เตมิวธิีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ ในการ

ด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  

14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
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รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 4.8150 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ

ของกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถประมาณการไดซ้ ึง่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมือ่รวมกันทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกนิ

อัตรารอ้ยละ 4.8150 ตอ่ปีของของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

 

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิอัตรารอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิอง

กองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิอัตรารอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ

ของกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิอัตรารอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 

 



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี้   หนา้ 73 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ1.4980ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก เชน่ ค่าธรรมเนียมการเสนอขาย ค่าธรรมเนียมการน าเสนอ

กองทนุ เป็นตน้ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) ของมลูค่าทรัพยส์นิ ณ วันทีจ่ดทะเบยีนกอง

ทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

(2) คา่ธรรมเนียมในการขออนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทนุกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ธรรมเนียมการ  

จดทะเบยีนกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(3)ค่าใชจ้่ายในการออกแบบและจัดท าแบบสิง่พมิพ์ ค่าพมิพ์โบร์ชัว ค่าจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ ์คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาด คา่เอกสารขอ้มลูตา่ง ๆ  ของกองทนุ คา่ใชจ้า่ย ในการเผยแพร่ความรู ้โดยการสง่

ข่าวสารดว้ยวธิีการใดๆ เชน่ ค่าจัดส่งหรือค่าไปรษณียากร เป็นตน้ ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการจัดอบรม/สัมมนา และ

แนะน ากองทนุรวม  

ก) ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5350 (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ของมูลค่า

ทรัพยส์นิ ณ วันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

ข) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิเฉลีย่ ของกองทนุ (ถา้ม)ี  

(4) คา่จัดท า คา่เตรยีมการ คา่จัดพมิพ ์คา่แปล เอกสาร แบบฟอรม์ หนังสอืรับรอง รายงานประจ าปี และ/หรือหนังสอืชี้

ชวน ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนและ การจัดท ารายงานต่าง ๆ แก่ผูล้งทุนหรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหรือหน่วยงาน

ก ากับดแูล เชน่ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ ตัวอยา่งเชน่  

ก) หนังสอืชีช้วน รายงานประจ าปี รายงานรอบ 6 เดอืน และรายงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 

รวมถงึรายงานขอ้มลูของกองทนุทีบ่รษัิทจัดการจัดท าข ึน้  

ข) แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนรวมและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน เช่น แบบฟอร์มค าขอเปิดบัญชกีองทุน 

แบบฟอรม์ค าสั่งซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ แบบฟอรม์ค าสั่งสับเปลีย่นหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุน ใบยนืยันค าสั่งซือ้และ

ขายคนืหน่วยลงทนุ ใบหน่วยลงทนุ (Investment Unit Certificate) แบบสอบถามและ/หรอืแบบฟอรม์ตา่ง ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดบัญช ีและ/หรอืการท าความรูจั้กและการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลูกคา้ และ/หรือ

การซือ้ขายหน่วยทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

ใบส าคัญแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ใบแจง้ยอดการซื้อขายหน่วยลงทุน (Statement) เอกสารสทิธใินหน่วยลงทุน 

หนังสอืรับรองตา่ง ๆ ของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ รวมทัง้แบบฟอรม์ตา่ง ๆ ทีจ่ะมใีนอนาคต  

(5) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับสือ่สารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ ค่าใชจ้่ายในการจัดท าและจัดส่งวัสดุและ/

หรอืเอกสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการสือ่สารขอ้มลูตา่ง ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่จัดประชมุผูถ้ือหน่วยลงทุน 

คา่วัสดแุละ/หรอืเอกสารและการจัดสง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นตน้  

(6) คา่ประกาศตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ ค่าประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทางหนังสอืพมิพ์ ค่าประกาศการจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

รวมถงึ คา่จัดสง่และคา่ไปรษณียอ์ากรส าหรับการสง่รายงาน เอกสารต่างๆ หรือหนังสอืตดิต่อกับผูถ้ือหน่วยลงทุน และ 

คา่อากรแสตมป์  
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(7) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายละเอยีดโครงการกองทนุ (ถา้ม)ี หรือเลกิกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการลงประกาศหนังสอืพมิพ ์คา่ใชจ้า่ยในการจัดประชมุผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการขอ มตผิูถ้ือ

หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

(8) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกับขอ้มลูของกองทนุและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าและเก็บ

รักษาสถติแิละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการจัดเก็บขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(9) คา่ใชจ้า่ยและ/หรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับบัญชกีองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ บัญชจี่าย

คา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บัญชจีา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี หรอืบัญชอีืน่ๆ ทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารเพือ่กองทนุ รวมถงึ คา่ธรรมเนียม

ต่าง ๆ ของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชกีองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณีย์อากร ค่าโอนเงิน 

คา่ธรรมเนียมการรักษาบัญช ีคา่ธรรมเนียมการยนืยันยอดเงนิฝากธนาคาร เป็นตน้ รวมถงึ คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย ที่

เกดิข ึน้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ราคาของทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุ  

(10) คา่ใชจ้า่ยในการจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ ค่าออกเช็คค่าขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทุน

แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพือ่ด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้ฝากในบัญชเีงนิฝากของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เชค็หรอืเอกสารตา่ง ๆ ในการคนืเงนิ เป็นตน้  

(11) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่

แทนเงนิ  

(12) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรวงเงนิในตา่งประเทศเพิม่เตมิจากหน่วยงานทีม่อี านาจ รวมถงึค่าใชจ้่ายในการ

เสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิเมือ่ไดรั้บการจัดสรรวงเงนิดังกลา่ว ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(13) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบบัญชขีองกองทุน ตามทีจ่่ายจริง เชน่ ค่าธรรมเนียมผูส้อบบัญช ีเป็นตน้ 

รวมทัง้ คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ  

(14) คา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีธ่นาคารหรอืสถาบันการเงนิเรยีกเก็บจากการบรหิารจัดการกองทุน ตามที่

จา่ยจรงิ เชน่ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิ คา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บเงนิ คา่ธรรมเนียมการท ารายงานตา่ง ๆ เป็นตน้  

(15) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากการตดิตามทวงถาม คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระหนี้ใดๆ 

ของกองทนุ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากการท าสัญญาตา่งๆ ของกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(16) คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีห่รือเรียกค่าสนิไหม

ทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุน หรือเมื่อไดรั้บค าสั่งจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(17) คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุ ซึง่เกดิข ึน้ในระหวา่งการช าระบัญชกีองทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ ค่าตอบแทน 

ผูช้ าระบัญช ีและผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าใชจ้่ายในการวางหลักทรัพย ์ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหรือ ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน ซึง่เกดิข ึน้ในระหว่างการช าระบัญชกีองทุนจนถงึเลกิกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลกิกองทุนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(18) คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิข ึน้อันเนื่องมาจากการจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(19) คา่ใชจ้่ายต่าง ๆ เกีย่วกับการใชด้ัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดัชนีอืน่ๆ ส าหรับอา้งองิในกองทุน 

ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(20) คา่ใชจ้า่ยอันเกีย่วเนื่องกับการลงทนุในตา่งประเทศ เชน่ คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของศูนยรั์บฝากต่างประเทศ 

คา่ใชจ้า่ยของผูด้แูลผลประโยชน์ตา่งประเทศ หรอืตัวแทนตา่งประเทศเก็บรักษาทรัพยส์นิของผูด้แูลผลประโยชน์ในการ

ตดิต่อกับบุคคลภายนอกเพื่อการลงทุนในตราสารที่ออกจ าหน่ายในต่างประเทศ หรือ ค่าใชจ้่ายในการออกเสียง

ลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอื คา่ใชจ้า่ยในการมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ในฐานะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 

0.1070 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (ถา้ม)ี  
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(21) คา่ธรรมเนียมส าหรับการใชบ้รกิารทดรองจา่ยเงนิเพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จาก Global Custodian ส าหรับ

กรณีลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา Failed Trade ตามทีจ่า่ยจรงิ (ถา้ม)ี  

(22) คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ยในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสาร และคา่นายหนา้ซือ้ขาย

หลักทรัพยท์ีซ่ ือ้หรอืขายเพือ่ประโยชน์ในการจัดการกองทนุรวม หรอืมไีวใ้นทรัพยส์นิของกองทนุทัง้ในและต่างประเทศ 

ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ การจัดหา การรับมอบ การสง่มอบ การป้องกันผลประโยชน์ รวมถงึ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการ

แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงนิ คา่ใชจ้า่ยของศนูยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นประเทศไทย (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียม

และหรอืคา่ใชจ้า่ยเกีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ หรอืความเสีย่งอืน่ใด  

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ รวมถงึภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีอืน่ๆ ตามทีก่องทุน

ถูกเรยีกเก็บ  

(23) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อืน่ใดทีเ่กดิข ึน้จากการด าเนนิการเพือ่ผลประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(24) คา่สัญญาฟิวเจอรส์ สัญญาฟอรเ์วริด์ หรอืสัญญาสวอปทีอ่า้งองิอัตราแลกเปลีย่น ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(25) คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทนุรวมโดยตรงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากสัญญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับกองทนุ คา่เดนิทางและทีพั่กของคณะกรรมการการลงทุน ผูจั้ดการกองทุน

ร่วม และตัวแทนของบริษัทจัดการในการประชมุต่างๆ ค่าจัดประชุมที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกับกองทุน เป็นตน้ รวมถึง

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อันเกีย่วเนื่องจากการด าเนนิการตามทีก่ฎหมายหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอื

สว่นราชการก าหนดหรอืรอ้งขอหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด  

 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ ทัง้นี้ ในกรณีที่

อัตราภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดดังกลา่ว  

 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเสยีคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

(รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ผ่านทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอื ปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ  

 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเสยีคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

(รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ผ่านทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอื ปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ  

 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ : อัตราเทา่กับคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ผ่านทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอื ปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ  

 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ : อัตราเทา่กับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ผ่านทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอื ปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ  

 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตรา 50 บาทตอ่ 1 รายการ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอน  

หน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ โดยเป็นไปตามดลุยพนิจิ

ของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบไม่

นอ้ยกวา่ 3 วันกอ่นวันด าเนนิการดังกลา่ว  

 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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คา่ธรรมเนียมในการขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุในอัตราฉบับละไมเ่กนิ 50 บาท โดยนายทะเบยีน  

หน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในวันทีย่ืน่ค าขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ โดย

เป็นไปตามดลุยพนิจิของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทนุทราบไมน่อ้ยกวา่ 3 วันกอ่นวันด าเนนิการดังกลา่ว  

 

 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : ม ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) คา่ธรรมเนียมในการขอแกไ้ขขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลง ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู ่วธิกีารรับช าระเงนิ  

คา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

(2) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการหักเงนิจากบัญชขีองผูถ้ือหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมทีเ่กดิจากการด าเนนิการใดๆ ตามความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เชน่ การโอนเงนิตา่ง

ธนาคารหรือโอนขา้มเขตส านักหักบัญชซี ึง่ผูถ้ือหน่วยจะรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิข ึน้ดว้ยตนเอง โดยค่าธรรมเนียม

ดังกลา่วจะเป็นไปตามอัตราทีส่ถาบันการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

(3) คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใด ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการ

ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นไปตามอัตราที่ นาย

ทะเบยีนก าหนด  

(4) คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพยเ์มือ่สั่งซือ้ และ/หรอืสั่งขาย และ/หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

กองทนุขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยนี้ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่

ใดท านองเดยีวกันเรยีบรอ้ยแลว้) ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสั่งซือ้และ/หรือขายคนื และ/หรือสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เพือ่น าเงนิดังกลา่ว

ไปช าระเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพย ์เชน่ คา่ธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ภาษีมลูคา่เพิม่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอือืน่ๆ ตามทีก่องทนุจะถูกเรยีกเก็บเมือ่สั่งซือ้หรอืสั่งขายหลักทรัพย ์โดย บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงอัตรา

ค่าใชจ้่ายดังกล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าธรรมเนียมนายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ

ภาษีมลูคา่เพิม่ หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเวน้การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายใน

การซือ้ขายหลักทรัพยด์ังกลา่ว ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่

แลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ัตราภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตรา

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดดังกลา่ว  

 

15.4. วธิกีารค านวณและตัดจา่ยคา่ธรรมเนียม :  
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(1) คา่ใชจ้า่ยในรูปคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

จะค านวณเป็นรายวันและจะตัดจา่ยจากกองทนุเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลีย่นได ้

ตามความเหมาะสมโดยถอืประโยชน์ของกองทนุเป็นส าคัญ  

(2) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติาม

หนา้ทีจ่ะตัดจา่ยจากกองทนุตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ โดยในทางบัญชจีะตัดจา่ยเป็นรายวันโดยเฉลีย่เทา่กันทกุวัน  

เป็นระยะเวลา 1 ปีของรอบระยะเวลาบัญชทีีเ่รยีกเก็บ  

(3) คา่ตอบแทนผูช้ าระบัญช ีและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชตีัดจ่าย

ครัง้เดยีวในวันทีเ่กดิคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ  

(4) ในกรณีหากมกีารค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมที่คดิเป็นอัตรารอ้ยละของมูลค่า

ทรัพยส์นิของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการจะค านวณจากมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมูลค่า

หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

และคา่ใชจ้า่ยส าหรับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี ทีเ่กดิข ึน้ในวันท าการนัน้  

(5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมตามหัวขอ้ 15 รายการใด  

รายการหนึง่ หรอืหลายรายการโดยเรยีกเก็บรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

ทัง้นี้ ข ึน้กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

ทัง้นี้ การตัดจ่ายค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตแหง่ประเทศไทย และหากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านอง

เดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีตา่ง ๆ  ดังกลา่วโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจาก ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุแลว้  

(6) ในกรณีทีก่องทนุรวมมมีลูคา่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมก าหนดวธิกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม

การจัดการเป็นอัตรารอ้ยละของมลูคา่ทรัพยส์นิหรอืมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่นัน้  

ในกรณีทีม่ลูคา่ของกองทนุรวมในขณะจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท หาก

ตอ่มากองทนุรวมดังกลา่วมมีลูคา่ลดลงนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม

วรรคหนึง่ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(6.1) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตรารอ้ยละของมลูคา่ทรัพยส์นิหรือมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมไวอ้ยูแ่ลว้ คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บตามวรรคหนึ่ง ตอ้งเป็นอัตรารอ้ยละ ทีไ่ม่สูงกว่าอัตรา

รอ้ยละของคา่ธรรมเนียมเดมิทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมเรยีกเก็บในชว่งเวลาทีก่องทุนรวมมมีูลค่า ไม่นอ้ยกว่า 50 ลา้น

บาทโดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ  

(6.2) ในกรณีอืน่นอกเหนือจากกรณีตามวรรคสอง (1) ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม ตามวรรคหนึ่ง

ในอัตราทีแ่สดงไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน มูลค่าของกองทุนรวมตาม

วรรคหนึง่และวรรคสอง ใหค้ านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ  

 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม หรอื คา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.1. - ขอ้ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็น

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(1) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะ

เปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งทั่วถงึดว้ยวธิีการทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีม่กีารลด

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เป็นตน้  
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การลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้ือว่าส านักงานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการในเรือ่งดังกลา่วเมือ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามขอ้ (1) วรรคหนึง่แลว้  

 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ บรษัิท

จัดการ จะเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่งทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม โดยอย่างนอ้ยจะมกีาร

เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(2.1) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ข ึน้ไม่เกนิกว่าอัตราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการ

กอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้  

(2.2) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้เกนิกวา่อัตราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดมิ

ตามทีร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษัิทจัดการสามารถกระท าการดังกลา่วได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 

1 ปีนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะขึน้คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ์

ดังนี้  

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ไมเ่กนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว บรษัิท

จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่พิม่ข ึน้ดังกลา่ว  

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ข ึน้เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว บรษัิท

จัดการกองทนุรวมตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  

 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชก้ับกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บมตพิเิศษ  

 

(3) บรษัิทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.5 (1) วรรค 2 หรือขอ้ 15.5 (2) ขอ้ 

(2.2) ใหส้ านักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว  

 

15.6. หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรือ

ผูถ้ือหน่วยลงทุน ” เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ ทัง้นี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดมีการ

เปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามระบุที่ในขอ้ 15 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน ” ใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงดังกลา่ว  

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวขอ้ 15. ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน รายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการแทน

กองทนุ และ/หรอืแทนผูส้ั่งซือ้และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามขอ้ 15.3 “คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน” บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการคดิค่าธรรมเนียมกับ ผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยอาจจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ใหก้ับผูล้งทนุบางกลุม่ เชน่ กองทนุส ารองเลีย้งชพี กองทนุสว่นบคุคล ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ เป็นตน้  
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- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวขอ้ 15. ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน รายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการแทน

กองทนุ และ/หรอืแทนผูส้ั่งซือ้และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และ

ราคาหนว่ยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย

ลงทนุ : ตา่งประเทศ  

 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด โดยมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมจะค านวณจากมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทนุในประเทศ บวกกับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในส่วนทีล่งทุน ใน

ต่างประเทศ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศ ที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ทัง้นี้ ใน

กรณีทีห่ลักการดังกลา่วไมค่รอบคลมุกรณีใดอันอาจจะเกดิขึน้ในอนาคต บรษัิทจัดการพจิารณาปฏบัิตติาม ดลุยพนิจิของ

บริษัทจัดการ ซึ่งจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยเป็นส าคัญ และ/หรือ ไดรั้บความเห็นชอบ จากผูดู้แล

ผลประโยชน์  

 

2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี้ เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  

2.1 ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกส ิน้วันท าการ ภายในวันท าการถัดไป ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาด

หลักทรัพยต์า่งประเทศและกองทนุรวมในตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุ รวมถงึสถาบันการเงนิตา่งประเทศทีต่ดิตอ่ซือ้ขาย

หลักทรัพย์ปิดท าการ หรือวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเตมิในกรณีทีม่ ีเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือภายใน

ระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต.  

2.2 ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทกุส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายในวันท าการ

ถัดไป ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศและกองทนุรวมในตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุ รวมถงึสถาบันการเงนิ

ต่างประเทศที่ตดิต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดท าการ หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเตมิในกรณีที่มี

เหตกุารณ์ไมป่กต ิหรอืภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต.  

ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมใชมู้ลค่าหน่วย

ลงทนุของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ  

2.3 ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุของวันดังตอ่ไปนี้  

2.3.1 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาดหลักทรัพย์

ตา่งประเทศและกองทนุรวมในตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุ รวมถงึสถาบันการเงนิตา่งประเทศทีต่ดิตอ่ซือ้ขายหลักทรัพย์

ปิดท าการ หรอืวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิหรอืภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บ

การผ่อนผันจากส านักงาน กลต. ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีไ่มเ่ปิดใหซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวันท าการ ใหป้ระกาศ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุของวันดังนี้เพิม่เตมิดว้ย  
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(1) วันท าการกอ่นวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

เวน้แตก่รณีทีเ่ป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน  

(2) วันท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทนุรวมก าหนด

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกันเกนิกวา่ 1 เดอืน  

(3) วันทีป่รากฏเหตกุารณ์ทีน่่าเชือ่ไดว้่าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรัพยส์นิสุทธหิรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญ 

โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป  

2.3.2 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจา่ยเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป  

2.4 ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให ้

ประกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศและกองทนุรวมในตา่งประเทศทีก่องทนุ

ลงทนุ รวมถงึสถาบันการเงนิตา่งประเทศทีต่ดิตอ่ซือ้ขายหลักทรัพยปิ์ดท าการ หรอืวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนด

เพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิหรอืภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต.  

 

การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ 2.3 และขอ้ 2.4 บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังตอ่ไปนี้  

(1) ใชต้ัวเลขทศนยิมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 และตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2) ด าเนินการเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าว โดยการประกาศทางหนังสอืพมิพ์รายวัน ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทางอืน่

แทนการประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน เชน่ การประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และ  

(3) จัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีท่กุแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน บรษัิทจัดการกองทุน

รวมจะจัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วดว้ยหรอืไมก่็ได ้ 

 

ทัง้นี้กองทนุอาจด าเนนิการไมเ่ป็นไปตามก าหนดระยะเวลาตามขอ้ (2.1) – (2.4) ไดใ้นกรณีทีร่ะยะเวลาของวันท าการ

ดังกลา่วขา้งตน้ตรงกับวันหยดุของกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุน หรือ

วันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่ ีเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นเหตุใหก้องทุนไม่ไดรั้บขอ้มูลมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ทัง้นี้ กองทนุจะด าเนนิการตามขอ้ (2.1) – (2.4) โดยพลัน 

เมือ่ไดรั้บขอ้มลูมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุครบถว้น  

 

อยา่งไรก็ด ีหากเกดิเหตสุดุวสิัยทีก่องตา่งประเทศไมส่ามารถค านวณราคาปิดได ้เชน่ เกดิภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ 

อย่าง รา้ยแรง ท าใหบ้ริษัทจัดการไม่ไดรั้บราคาของกองทุนต่างประเทศทีเ่หมาะสมมาค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของ

กองทนุ  

 

บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามหลักการ Forward pricing เสมอและบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะหยดุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามกองตา่งประเทศโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วันท าการที่

ค านวณนัน้  

 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี้   หนา้ 82 

 

การประกาศขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลโดยการประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรืออาจ

พจิารณาประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางหนังสอืพิมพ์รายวันอย่างนอ้ย 1 ฉบับตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนดเป็นการ

เพิม่เตมิดว้ยก็ได ้และจัดใหม้ขีอ้มลูไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูโดยชอ่งทางอืน่แทนประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลทางเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ เชน่ การประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวัน หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

2.5 ในกรณีทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด  

 

2.6 ในการค านวณมูลค่ายุตธิรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช ้

แหล่งขอ้มูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนก าหนด ทัง้นี้ การใชข้อ้มูล

ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยตามชอ่งทางดังตอ่ไปนี้  

2.6.1 บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูดังกลา่ว จากระบบ Bloomberg เป็นหลัก  

2.6.2 กรณีทีไ่มส่ามารถใชข้อ้มลู (2.6.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจากระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มลูสูส่าธารณชนและสามารถ

ใชอ้า้งองิได ้โดยความเห็นชอบของผูด้ผูลประโยชน์  

ในการใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลต่างประเทศ เพื่อค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษัิทจัดการจะใช ้

อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศจากแหลง่ขอ้มลูขา้งตน้ภายหลังเวลาปิดรับค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของวันที่

ค านวณ เป็นเกณฑใ์นการค านวณ โดยการค านวณจะใชเ้วลานัน้ๆ อยา่งสม า่เสมอ  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนินการขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้ง 

ตามหลักเกณฑแ์ละประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

3. การใชต้ัวเลขทศนยิมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืจ านวน

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

3.1 ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลักสากล  

3.2 ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล ส าหรับ

มลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ข ึน้ สว่นมลูคา่  

หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

3.3 ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 3.2 เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนยิมต าแหน่ง

ที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 3.2  
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3.4 ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แต่จะ

ใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิข ึน้จากการค านวณตามขอ้ 3.1 ถึง 3.4 บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้นรวมเขา้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิด  

 

4. ในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติาม ขอ้ 2.  

4.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรือหยุด รับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนื หน่วย

ลงทนุ ตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว  

4.2 เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฏเหตดุังกลา่ว  

 

เงือ่นไขพเิศษ :  

บรษัิทจัดการอาจด าเนนิการไมเ่ป็นไปตามก าหนดเวลาในขอ้ 2. ขา้งตน้ในกรณีดังตอ่ไปนี้  

1. ในกรณีทีเ่ป็นวันหยดุของกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ และ/หรือประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการท าธุรกรรม

การลงทนุ หรอืกรณีทีม่กีารประกาศใหเ้ป็นวันหยดุท าการเพิม่เตมิ หรอืเป็นวันหยดุท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งในการ

ท าธุรกรรมของกองทนุ หรอืเกดิเหตทุีท่ าใหป้ระเทศทีเ่กีย่วขอ้งไมส่ามารถท าธุรกรรมการลงทุนหรือซือ้ขายหลักทรัพย์

หรอืตราสาร หรอืไมส่ามารถด าเนนิการช าระคา่ซือ้ขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพยห์รือตราสาร หรือเงนิตราต่างประเทศ 

หรอืธุรกรรมอืน่ทีจ่ าเป็นเพือ่การด าเนนิการของกองทนุ หรอืเกดิเหตทุีท่ าใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งในการท าธุรกรรมกับกองทนุ ไม่

สามารถตดิต่อท าธุรกรรมกับกองทุนได ้หรือในกรณีอืน่ใดทีเ่ป็นเหตุใหไ้ม่มขีอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกับรายการซือ้ขายหรือ

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุต่างประเทศเผยแพร่ เชน่ ราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหรือขอ้มูลยนืยันการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนต่างประเทศหรือขอ้มูลอื่นที่บริษัทจัดการตอ้งใชป้ระกอบการด าเนินการ โดยบริษัทจัดการจะ

ด าเนนิการค านวณและประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ 2 ขา้งตน้ โดยไมช่กัชา้เมือ่ไดรั้บขอ้มลูครบถว้นสมบรูณ์  

 

2. บรษัิทจัดการอาจไมค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนื หน่วย

ลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศ หากมีเหตุการณ์

ดังตอ่ไปนี้เกดิข ึน้  

2.1 ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีก่องทนุไดล้งทนุปิดท าการซือ้ขาย หรอื  

2.2 ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุน

รวมไดล้งทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ

ของกองทนุรวม หรอื  

2.3 มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก

ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.4 ในกรณีทีก่องทนุรวมลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ และกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้หยดุ

รับค าสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน

ทีรั่บไวแ้ลว้  

2.5 มเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีม่นัียส าคัญและสง่ผลใหก้องทนุไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื

เป็นธรรม และเหตอุืน่ใดตามทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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เมือ่ปรากฏเหตตุามเงือ่นไขพเิศษในขอ้ 2 บรษัิทจัดการจะประกาศหยดุค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดใหม้ี

ประกาศดังกล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการจะ

รายงานการหยดุค านวณมลูคา่ดังกลา่วพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนใหส้ านักงาน

ทราบโดยพลัน  

 

ทัง้นี้ ขณะทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหรือรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายหรือรับซื้อคืนที่รับไวแ้ลว้ หรือบรษัิทจัดการอาจไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัต ิหรอือาจหยดุรับค าสั่งขายหรอืรับซือ้คนืดว้ยเชน่กัน  

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วัน

ท าการ  

 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

- ระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุทีจั่ดขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และ/หรอื  

- เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอื  

- หนังสอืพมิพ ์ 

 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง :  

1.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งนอ้ยกว่าหนึ่งสตางค์ แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 

ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความผดิพลาด

ภายใน 7 วันท าการนับแตวั่นทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของ

บรษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างนอ้ย 

ดังตอ่ไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมา

จากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง  

 

ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา

หน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เชน่ การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้ง

นับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งดว้ย  

 

2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ ึน้ไป และคดิเป็นอัตรา

ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังนับแต่วันทีพ่บราคา

หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และด าเนนิการดังต่อไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทุน ทีไ่ม่
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ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ ึน้ไป และคดิเป็นอัตราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ ราคา

หน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จส ิน้ภายในวันท าการถัดจากวันทีพ่บว่า

ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณ ราคา

หน่วยลงทุนเสร็จส ิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่รษัิท

จัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้  

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งภายในวันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

 

(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน 

และวัน เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลู

ในรายงานดังกลา่ว  

 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้

หรอืขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชย

ราคา ภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  

 

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้ส าเนารายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจั่ดท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท า

การนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่

ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษัิทจัดการจะไม่ส่งรายงาน

มาตรการป้องกันใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการทีร่าคา

หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดังตอ่ไปนี้  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (Understate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิต ิดังนี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวน ซึง่มมีูลค่า

เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏวา่ ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุ  

ทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวน

หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นต่าง ของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ
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ควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย

หลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวน ซึง่

มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็น

จ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มี

หน่วยลงทนุเหลอือยู ่บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ  

 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังนี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็น จ านวนซึง่มมีูลค่า

เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หรอื จา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวน

เทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นจ านวน ซึง่

มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วย

ลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่า จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะ

จา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่ง ของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และ

จา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุน

เปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์าม

ราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึ หนึง่

รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคล

ดังกลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่

ผูด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุน

เปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บรษัิทจัดการอาจจ่ายเงนิ

ของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 

 

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิข ึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เชน่ ค่าใชจ้่ายในการประกาศ 

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุน

และผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคมุได ้ 

 

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง : 

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุภัทร จ ากัด  

 

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
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17.3. ชือ่ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน) :  

ไมม่ ี

 

17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

17.5. ทีป่รกึษา :  

 

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  

 

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  

 

17.6. ผูส้อบบัญช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ชือ่ : นาย ประสทิธิพ์ร เกษามา  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

17.8. Prime Broker :  

ชือ่ : 

 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: วันที ่ เดอืน  

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : วันที ่ 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ีประมาณ 1 ปีนับแตวั่นทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก ประมาณ 1 ปีนับแตวั่นทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 

 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ :  

19.1 บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจัดการ

กองทนุ โดยถอืวา่ไมป่ฏบัิตผิดิไปจากรายละเอยีดโครงการกองทุน และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุน 
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และถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดย

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบผ่านเว็บไซตบ์รษัิทจัดการ  

 

19.2 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม

เห็นชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุก็ได ้ทัง้นี้ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการ

ปฏบัิตเิพือ่ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกับการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกับนโยบายการ

ลงทนุ  

(4) การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ แลว้แตก่รณี ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยเรือ่งการคานวณมลูคา่ทรัพยส์นิและมลูคา่หน่วย

ลงทนุซึง่ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง

ก าหนด  

(5) กรณีอืน่ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไม่ท าใหผ้ลตอบแทน

และความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

 

19.3 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิีการขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษมี

จ านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่า

มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ มจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 

บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตนัิน้  

 

19.4 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้ือว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่ว  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ข ึน้ในกรณีดังนี้  

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ง) การเพิม่ความถีข่องการสง่ค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุในแตล่ะชว่งเวลา ซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของกองทุน

รวมอยา่งมนัียส าคัญ  

(จ) การลดเวลาสง่ค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การแกไ้ขเพิ่มเตมิทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถู้กตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  
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(5) การแกไ้ขเพิ่มเตมิเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเปิด ใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

 

19.5 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่ืออยู่และมใิหนั้บจ านวน

หน่วยลงทนุทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปนี้  

(1) หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืโดยทางออ้มในเรื่องทีข่อ

มตนัิน้  

(2) หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นทีถ่อืเกนิกวา่อัตราทีก่ าหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  

(3) หน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวมทีไ่ปลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการกองทุน

รวมเดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการ

เดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  

 

19.6 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แตใ่นกรณีดังต่อไปนี้ 

ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  

(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวม

เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ  

(2) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทุน 

(risk spectrum) แตกตา่งกัน  

(4) การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  

(5) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุ

ไวล้า่สดุในโครงการ  

(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกัน ผูป้ระกัน สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูป้ระกัน หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิ

สัญญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน์  

 

19.7 บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมได ้โดยถือว่าไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ หรือ

ขอ้ก าหนดอืน่ในท านองเดยีวกัน ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ข ึน้  

(2) การแกไ้ขเพิ่มเตมิทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถู้กตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่มม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ

กองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน

ขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
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ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ :  

20.1 การด ารงเงนิกองทนุของบรษัิทจัดการ  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่

ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการท าประกันภัยความรับผดิของบรษัิทจัดการ บรษัิท

จัดการจะเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดการรายอื่นเขา้จัดการกองทุนรวมแทน ดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่

หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการรูห้รืออาจรู ้

ถงึการไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดังกลา่ว ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการรายใหม่ จะค านึงถงึ

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิข ึน้จากการเปลีย่นบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะ

เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะ

ด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  

 

20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft commission)  

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของ

บคุคลดังกลา่วในการจัดการกองทนุได ้แตต่อ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ  

(2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกนิความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุน

ไดรั้บประโยชน์จากบคุคลดังกลา่ว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้งกระท า

ดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  

บรษัิทจัดการไม่สามารถรับ Soft commission เพื่อประโยชน์ของบรษัิทได ้เนื่องจากเป็นขอ้หา้มทีโ่ดยกฎและ โดย

วชิาชพีเป็นเรื่องทีไ่ม่พงึกระท า เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ทีผู่ใ้หบ้รกิารจัดใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรือพนักงานของ

บรษัิทจัดการตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิมตามแนวทางปฏบัิตทิีบ่รษัิทจัดการประกาศไวภ้ายในบรษัิท ซึง่ผูถ้ือหน่วย

ลงทนุอาจขอดแูนวทางนี้ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

20.3 การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื  

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด ดังตอ่ไปนี้  

 

(1) กูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดเ้ฉพาะมเีหตจุ าเป็นตอ้งเพือ่บรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุเป็น

การชัว่คราว  

(2) อัตราสว่นการกูย้มืเงนิและการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื ณ ส ิน้วันใด เมือ่รวมกันแลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 

10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เวน้แตก่ารเกนิอัตราส่วนดังกล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิหรือการท าธุรกรรม

การขายโดยมสีัญญาซือ้คนืเพิม่เตมิ  
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(3) คู่สัญญาในการกูย้มืเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน ตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบันและไม่เป็นผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทนุนัน้  

(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืในนามกองทนุดังกลา่วขา้งตน้ จะใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนด โดย

ศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนี้ไทย หรอืบรษัิทหลักทรัพย ์เพื่อธุรกจิหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) แลว้แต่กรณี หรือใชส้ัญญา

มาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ  

(5) ระยะเวลาการช าระหนี้ตามสัญญากูย้มืเงนิหรอืธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน  

 

20.4 การท าความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence : 

CDD)  

บรษัิทจัดการและ/ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มลู เอกสาร หลักฐาน 

เพิม่เตมิจากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับผูล้งทุนตามค าจ ากัด

ความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจก าหนด ทัง้กอ่น และหรอืภายหลังการลงทนุในกองทนุไปแลว้  

ทัง้นี้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และประเทศอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรือ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบัิติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้อี านาจ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมหีนา้ทีต่อ้งท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิูจน์

ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุมหีนา้ทีแ่จง้การเปลีย่นแปลง

ขอ้มลูเกีย่วกับการรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบัิตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิดังกลา่ว บรษัิทจัดการ และ/

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบัญชเีพื่อใชบ้รกิารใหม ่

การท าธุรกรรมของลกูคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอืน่ๆ ตามที่

หน่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง  

 

20.5 การน าสง่/ตอบรับ/เผยแพร่ ขอ้มลู ขา่วสาร รายงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการกองทนุ และ/หรอืจดหมายถงึ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

เนื่องดว้ยกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทีร่ะดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บรษัิทจัดการจงึอาจพจิารณาน าส่ง/เผยแพร่ 

ขอ้มลู ขา่วสาร รายงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุน และ/หรือหนังสอืของบรษัิทจัดการต่าง ๆ ส าหรับผูล้งทุน/ ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุกลุม่ดังกลา่วทีร่ะบสุถานทีต่ดิตอ่ในประเทศ ทัง้นี้ไมร่วมถงึผูล้งทนุ/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีน่อกเหนือจากระบุไว ้

ขา้งตน้ รวมถงึผูล้งทนุ/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิตอ่ใหมเ่ป็นสถานทีต่ดิตอ่ในตา่งประเทศ เวน้แต่

บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ เพือ่ความอ านวยความสะดวก เพือ่ลดระยะเวลาและคา่ใชจ้า่ยการน าส่ง และ/

หรือค่าใชจ้่ายอืน่ใดในลักษณะท านองเดยีวกันนี้ อนึ่ง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่น/แกไ้ขเพิ่มเตมิ

เกี่ยวกับรูปแบบ วธิีการน าส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดใหม้ีรูปแบบการตอบรับขอ้มูลอื่นๆ (ถา้มี) เช่น ผ่านระบบ

อเิล็คทรอนคิสต์า่ง ๆ เป็นตน้ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยแลว้ โดยในการด าเนินการดังกล่าว บรษัิท

จัดการไดค้ านงึถงึประโยชน์ของกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นส าคัญ  

อนึง่ ในการน าสง่จดหมาย/หนังสอืถงึผูถ้อืลงทนุ อาท ิกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การขอมต ิการเลกิโครงการกองทุน

รวม โดยบรษัิทจัดการจะด าเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือ

ประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

 

20.6 ขอ้ก าหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกัน  
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ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะ

เรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงนิ ที่

ไมใ่ชส่ัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกับบัญชี

ของบคุคลทีอ่ยูใ่นบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล สัญชาตอิเมรกิัน ผู ้

ซ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูท่างภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยัง

ปรากฏดว้ยวา่ในปัจจบัุนมรัีฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะ

ทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  

 

กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกิัน

และบคุคลทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธ์ของ

ลกูคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตาม

หลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผูกพันตนเพื่อปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบ ทีส่ าคัญ

ในสองกรณี คอื  

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขายทรัพยส์นิ

ทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

และเงนิลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ

ลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 

ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึ

ธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีนา้ที่

ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยดังกลา่วกอ่นช าระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการ ท า

ธุรกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทนุรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทนุรวม ไมส่ามารถ

ด าเนนิการลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรอืด าเนนิการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าให ้ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่

สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

 

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพื่อปฏบัิตติามหลักเกณฑ์

และขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบัิตติามภาระ

ผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม(ซึง่รวมทัง้

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบัิตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดังนี้  

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือ
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เงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียูใ่นบัญชทัีง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ใน

และตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุน าสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยันหรอืพสิจูน์ทราบ  

ความเกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ที่

ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยให ้

ไวม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอื  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ข ึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรือได ้

ด าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญช ี 

(1) ไมรั่บค าสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

(3) ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขัดกับ

กฎหมายของประเทศไทย  

(4) ด าเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์

เพิม่ข ึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  

 

การด าเนนิการดังกลา่วถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่

หลกีเลีย่งมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุมกีารด าเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่

เกีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่า่ย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิติ

บรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคล

ตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เทา่นัน้  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้

ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง

ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ  

 

20.7 การควบรวมกองทนุ  

20.7.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนนี้กับกองทุนรวมอืน่ทีอ่ยุ่ภายใตก้ารจัดการของ

บรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิข ึน้ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนดว้ยความเป็น

ธรรม  
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20.7.2 กองทุนรวมนี้อาจควบรวมกับองทุนรวมอืน่ทีอ่ยุ่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการได ้เมือ่ไดรั้บมตขิองผูถ้ือ

หน่วยลงทนุตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(1) กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ 

(risk spectrum) เดยีวกัน บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแตล่ะกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุ

รวมดังกลา่ว  

(2) กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ 

(risk spectrum) แตกตา่งกัน บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของโครงการแตล่ะกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวม

ดังกลา่ว  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะก าหนดรายละเอยีดของโครงการและขอ้ผูกพันใหม่ หรือ

แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการและขอ้ผูกพันที่รับโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรือ

กองทนุรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกันดว้ย  

ในการรวมกองทนุรวมปิดกับกองทนุรวมปิด หรอืกองทนุรวมปิดกับกองทนุรวมเปิด หากมผีลใหก้องทุนรวมทีรั่บโอนเป็น

กองทนุรวมเปิด ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมทีรั่บโอนดังกล่าวเพื่อเปลีย่นสภาพ

กองทนุรวมจากกองทนุรวมปิดเป็นกองทนุรวมเปิดดว้ย และหากไดรั้บมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑใ์นวรรค

หนึง่ ใหถ้อืวา่ไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการเปลีย่นสภาพกองทนุรวมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้  

 

20.7.3 การขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม ขอ้ 20.7.2 บริษัทจัดการจะส่งหนังสอืนัดประชมุหรือหนังสอืขอมตติาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขอมตผิูถ้ือ

หน่วยลงทนุและการจัดประชมุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกับการควบรวมกองทุนรวมอย่าง

นอ้ยดังตอ่ไปนี้  

(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบันก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุนรวม ซึง่แสดง

รายละเอยีดเป็นรายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ โดยระบปุระเภท ชือ่ จ านวน อัตราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มูลค่ายุตธิรรม

ของหลักทรัพยต์ามแนวปฏบัิตทิางการบัญชวี่าดว้ยการบัญชสี าหรับกจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่

สมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ 

วันท าการสดุทา้ยของสัปดาหล์า่สดุ และผลการด าเนนิงานลา่สดุของกองทนุรวม  

(2) สรุปประเด็นเปรยีบเทยีบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม และลักษณะทีจ่ะ

เปลีย่นแปลงเมือ่มกีารควบรวมกองทุนรวมแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับประเภทและวัตถุประสงคข์องโครงการ 

นโยบายการลงทนุ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและจากกองทนุรวม เป็นอยา่งนอ้ย  

(3) ขัน้ตอน สาระส าคัญของการด าเนนิการในแตล่ะขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทนุรวม  

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวม  

(5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวม ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่

หรอืกองทนุรวมทีรั่บโอน  

(6) การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล (ถา้มี) ก่อนการควบรวมกองทุนรวม และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล

ภายหลังการควบรวมกองทนุรวม (ถา้ม)ี  

(7) คา่ใชจ้า่ยในการควบรวมกองทนุรวมทีจ่ะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม (ถา้ม)ี เชน่ ค่าใชจ้่ายในการ

ช าระบัญช ีเป็นตน้  
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(8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลังจากมกีารควบรวมกองทุนรวม เชน่ ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรือสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ เป็นตน้ ทัง้นี้ ตอ้งไมม่ลีักษณะทีเ่กนิความจรงิ  

 

20.7.4 ในชว่งระยะเวลานับแตวั่นสง่หนังสอืนัดประชมุหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนรวมถงึวันทีม่กีารควบรวม

กองทุนรวม บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม

กองทนุรวมทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้  

หรืออาจหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได ้โดยจัดใหม้ีขอ้มูลเรื่องดังกล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ 

สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(ถา้ม)ี  

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษัิทจัดการจะจัดท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันท าการสุดทา้ยของแต่ละ

สัปดาหข์องกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจัดใหม้รีายงานดังกล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ขา้งตน้เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้และจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ  

 

20.8 กองทุนรวมอาจเขา้ท าสัญญากับบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งได ้ทัง้นี้ หากบริษัทจัดการเขา้ท าสัญญากับบุคคลบุคคลที่

เกีย่วขอ้งบรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 

20.9 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการการกองทนุ โดยขอรับความเห็นชอบการแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการดังกลา่วจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยแลว้ ทัง้นี้ 

การแกไ้ขเพิ่มเตมิรายละเอยีดโครงการกองทุนดังกล่าวมวัีตถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

20.10 เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้

ในความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับบรษัิท

จัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

 

20.11 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะ

อา้งองิทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์ 

 

20.12 ขอ้มูลเพิม่เตมิส าหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรมห์รือกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน (Unit-Linked Life 

Policy)  

 

บรษัิทจัดการ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) 

ในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดให ้

มขีอ้ความดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ  

 

บรษัิทประกันชวีติอาจจะใชว้ธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account)  
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ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรอืทีเ่รยีกวา่กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน

ไดภ้ายหลังการเสนอขายครัง้แรก โดยตดิตอ่กับบรษัิทประกันชวีติ หรอื ตัวแทนหรอืนายหนา้ประกันชวีติทีบ่รษัิทประกัน

ชวีติก าหนด ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิีปฏบัิตทิีแ่ตกต่างไปจากการ

ซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสาร

ประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุกอ่นตัดสนิใจ  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ (Unit-Linked Life 

Policy) หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงื่อนไขรายละเอยีด โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่า

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 30 วัน โดยตดิประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการและบรษัิทประกันชวีติ หรอืในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติม ีดังนี้  

 

(1) มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชี

ขัน้ต า่ และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่:  

เนื่องจากแบบประกันชวีติควบการลงทนุ มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกรมธรรมป์ระกัน ทีผู่ล้งทนุสามารถใชส้ทิธติามกรมธรรมป์ระกนั

ได ้เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์และมสีทิธใินการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เลอืกสัดสว่นการลงทนุแตล่ะกองทนุ การขอสับเปลีย่น

กองทนุระหวา่งสัญญา ซึง่แบบประกันชวีติควบการลงทุนนี้มคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชวีติ เชน่ ค่าการ

ประกันภัย เป็นตน้ ดังนัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจงึมขีอ้ก าหนดในเรือ่งมลูคา่ขัน้ต า่ของการ

สั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุน

คงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ ซ ึง่อาจแตกตา่งจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียง

อยา่งเดยีว ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถศกึษาขอ้ก าหนดดังกลา่วได ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้น

กรมธรรม ์และ/หรอื เอกสารประกอบการขายทีจั่ดท าโดยบรษัิทประกันชวีติ  

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ :  

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ หรือ

ตัวแทนหรอืนายหนา้ประกันทีไ่ดรั้บอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทนุทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด โดยสามารถ

ช าระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืเชค็สว่นบคุคล ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับธนาคารทีบ่รษัิท

ประกันชวีติก าหนด หรอืวธิอีืน่ทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้

หน่วยลงทนุ วันและเวลาท าการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วธิีการในการสั่งซือ้ วธิีการช าระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการเสนอขายทีผู่ล้งทุนไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้

จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทนุ โดยค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมี

ผลเมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บช าระเงนิครบถว้นจากบรษัิทประกันชวีติแลว้ และเมือ่รายการสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุนเสร็จส ิน้สมบรูณ์แลว้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถขอเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดไ้มว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ  

 

บรษัิทจัดการ หรือบรษัิทประกันชวีติอาจปฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทนุ หากพบวา่ค าสั่งดังกลา่วหรอืผูล้งทนุเป็นบคุคลทีอ่าจเขา้ขา่ยลักษณะการกระท าผดิการท าธุรกรรมฟอกเงนิ หรือ
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การกอ่การรา้ย ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งการฟอกเงนิและการสนับสนุนการกอ่การรา้ย หรอืผูล้งทนุเขา้เงือ่นไขเป็นบุคคล

ทีบ่รษัิทประกันชวีติมขีอ้สงวนสทิธใินการพจิารณารับประกัน  

 

(3) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

(3.1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่าน

บรษัิทประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคนืหน่วยลงทนุ และเงื่อนไขในการขายคนื

หน่วยลงทนุ วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนวธิกีารน าสง่เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุว ้

ในกรมธรรมป์ระกันชวีติและ/หรอืเอกสารการเสนอขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการ

ขายคนืจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทนุ และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุจะมผีลสมบรูณ์เมือ่

บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น และเมือ่รายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนั้นเสร็จส ิน้สมบูรณ์แลว้ ผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุไมส่ามารถขอเพกิถอนค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดไ้มว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็น

อยา่งอืน่  

 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุ สามารถขายคนืหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือ

วธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติ ระบุจ านวนขัน้ต ่า ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้น

กรมธรรม ์ส าหรับผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะช าระเงนิ

คา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับบรษัิทประกันชวีติ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย

ลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบ

ธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทประกันชวีติมหีนา้ทีต่อ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บจาก

บรษัิทจัดการใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่า

หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู ้

ประกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวม หรือเป็นไปตาม

เกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ/หรอื คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ประกาศก าหนด หรอืทีเ่ห็นชอบใหด้ าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้โดยมวีธิีการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนซึง่

เป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ  

 

(3.2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิป็นประจ าทุกเดอืน

เพื่อน าค่าขายคนืหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหาร

กรมธรรม ์หรือค่าธรรมเนียมอืน่ใด ตามอัตราทีก่ าหนดในกรมธรรม์ ซ ึง่มูลค่าในการขายคนือาจต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าที่

ก าหนดในโครงการ โดยบรษัิทประกันชวีติจะสรุปคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใชจ้า่ย

ลา่สดุตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

 

(4) การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน กรมธรรมป์ระกันชวีติควบ

การลงทนุ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทประกันชวีติ และ

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยันการสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทนุ ภายใน 15 วันท าการ นับตัง้แตวั่นถัดจากวันสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกัน
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ชวีติก าหนดทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมอ่อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้ือ

หน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุโดยตรง  

 

(5) การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบรษัิทประกัน

ชวีติ ตามจ านวนขัน้ต า่จ านวนเงนิคงเหลอืขัน้ต า่ และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์ โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอร์มทีบ่รษัิท

ประกันชวีติก าหนด  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไวเ้ทา่นัน้ โดยตอ้งเป็นการ

ท ารายการผ่านบรษัิทประกันชวีติ การสับเปลีย่นการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถงึ การทีบ่รษัิทประกันชวีติขายคนื

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (กองทนุเปิดตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึ่ง (กองทุนเปิด

ปลายทาง) ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม ์โดย

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูด้ าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทาง ซึง่ไดหั้กคา่ธรรมเนียมการขายคนื

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอืน่ใดเพื่อใหเ้กดิรายการ

ดังกลา่วใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ทัง้นี้ การด าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ซึง่ก าหนดโดยบรษัิทประกันชวีติ ม ี3 รูปแบบสรุปไดด้ังนี้  

(1) การสับเปลีย่นกองทนุ คอื การสับเปลีย่นจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึง่หรอืหลายกองทนุไปกองทนุเปิดปลายทาง

กองหนึง่หรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  

(2) การสับเปลีย่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทุนเป็นประจ าตามค าสั่งทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนระบุใหม้กีารขาย

หน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึง่เพือ่ไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอกีกองหนึง่หรอืหลายกองทนุตามเงือ่นไข

ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์ 

(3) การปรับสัดสว่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทนุโดยอัตโนมัตติามค าสั่งในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติ

ก าหนด ใหม้สีัดสว่นการลงทนุเป็นไปตามทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค ์ทัง้นี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุขา้งตน้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทนุ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับบรษัิทประกันชวีติแตล่ะแหง่ ซึง่จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยถือว่า

ไดรั้บความเห็นชอบจาก ผูถ้อืหน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุแลว้  

 

บรษัิทประกันชวีติอาจระงับการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวร ในกรณีทีบ่รษัิทประกันชวีติ

เห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกรณีทีจ่ านวนทีข่ายคนืหน่วยลงทนุตน้ทางต ่า

กวา่จ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

 

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจั้ดสง่ใบยนืยันการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการ 

นับแตวั่นทีไ่ดด้ าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ส าหรับกรณีการสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุอัตโนมัต ิและการปรับสัดสว่นลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับค าสั่งครัง้แรก 

และ/หรอืสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี ภายใตเ้งือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ทัง้นี้ผูถ้ือหน่วยลงทุน

ภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูไดต้ามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  
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(6) การจัดสง่เอกสารใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ:  

(6.1) เอกสารกองทนุรวม เชน่ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนแรก รายงานประจ าปี หรอืเอกสารอืน่ใด ซึง่บรษัิทจัดการ

จัดสง่ใหก้ับบรษัิทประกันชวีติ หรอืบรษัิทจัดการไดเ้ผยแพร่รายงานหรอืเอกสารอืน่ดังกลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ

เพือ่ใหบ้รษัิทประกันชวีติเขา้ถงึขอ้มูลนั้นได ้และบรษัิทประกันชวีติจะด าเนินการจัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใต ้

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุตอ่ไป  

 

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน บรษัิทประกันชวีติจะ

จัดสง่รายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทนุสามารถตรวจสอบสถานะการเงนิดังกลา่วตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด หรอืรอ้งขอรายงานแสดงฐานะ

การเงนิเพิม่เตมิจากบรษัิทประกันชวีติไดต้ามเงือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวขา้งตน้ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใต ้

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุโดยตรง  

 

(7) สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างจากผูถ้ือหน่วยลงทุนปกตทิีซ่ ือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุนี้เพยีงอยา่งเดยีว ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ และบรษัิทประกันชวีติก าหนด ดังนี้  

(7.1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้  

(7.2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกัน  

(7.3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการท ากรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนภายใน

ระยะเวลา 15 วันหลังจากวันทีไ่ดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกันชวีติ โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วย

ลงทนุกับบรษัิทจัดการในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

(7.4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีแ่ตกตา่งเมือ่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ เนื่องจากบรษัิทประกันชวีติจะ

ท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าสง่ค าสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทนุไปยังบรษัิทจัดการในนามของบรษัิทประกัน

ชวีติ โดยไม่เปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เชน่ การไดรั้บขอ้มูลกองทุนอาจมคีวาม

ลา่ชา้กวา่ไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง เป็นตน้  

(7.5) สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกันในการลงทนุในกองทนุรวม  

(7.6) สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ  

(7.7) สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทุกแห่งทีรั่บจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชวีติทีเ่สนอ

ขายโดยบรษัิทประกันชวีตินัน้  

(7.8) สทิธิในการรับทราบขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ ที่อยู่ ของบรษัิทจัดการ บริษัทประกันชวีติ รวมทัง้ชือ่ ที่อยู่ และเลข

ประจ าตัวของฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ  

(7.9) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วยลงทุน

นัน้ ตลอดจนรับทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

(7.10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อการ

ตัดสนิใจในการลงทนุ เชน่ การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวม

หรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้  

(7.11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนทีฝ่่าย

ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  
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(7.12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(7.13) สทิธใินการรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนตามทีบ่รษัิทก าหนด  

บรษัิทจัดการ และบรษัิทประกันชวีติ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย กฎระเบยีบ และหรอืแนวทางปฏบัิตอิืน่ของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการ

ประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่  

 

(8) คา่ธรรมเนียมทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ:  

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ไมม่ ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ไมม่ ี 

ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติ อาจพจิารณาเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์

ประกันชวีติควบการลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

(9) อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข หรอืกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์

ประกันชวีติ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ

แลว้ ทัง้นี้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไข บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วัน 

โดยจัดใหม้ขีอ้ความดังกลา่วทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรอืบรษัิทประกันชวีติ หรือเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ราบตอ่ไป  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหบ้รกิารสั่งซือ้ขายสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการ

ส าหรับบรษัิทประกันชวีติ ซึง่บรษัิทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรับ

ธุรกจิกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ (Unit-linked Life Policy) ของบรษัิทประกันชวีตินั้น (ตามค าจ ากัดความตาม

ในหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการนี้) โดยหากจะเปิดใหบ้รกิารดังกล่าว บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันท าการ โดยจัดใหม้ขีอ้ความดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ 

 

21. การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษัิท

จัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตวั่นทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุได ้ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็นและ

สมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทุนรวม

รายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีทีม่ ีค่าใชจ้่ายเกดิข ึน้จากการเปลีย่นบรษัิท

จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดย

อาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ 

กฎ หรอืค าสั่งดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนั้น ให ้

ถอืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี้   หนา้ 101 

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม

ในขอ้ผูกพันของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผูกพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ

กองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวมและขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเต ิมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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สว่นที ่2 ขอ้ผูกพนั 

 

1. บรษิทัจดัการ :   

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุภัทร จ ากัด  

ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 19 อาคารเมอืงไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ์อาคารเอ  

เลขที ่252/25 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4  

 

ทีอ่ยู ่(ภาษาอังกฤษ) : 19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A  

252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand  

Tel: (66) 2305 9800  

Fax: (66) 2305 9803-4 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

1.1 การบรหิารกองทนุ  

(1) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ถา้ม)ี ในกจิการทีก่องทุนถือหลักทรัพยอ์ยู่เท่าทีจ่ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการ นับแตวั่นปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  

(3) จัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการซึง่ไดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้

ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอยา่งเคร่งครัด  

(4) น าเงนิของกองทนุไปลงทนุในหลักทรัพยป์ระเภทตา่งๆ ซือ้ ขาย สั่งโอน เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ หลักทรัพยท์ีล่งทนุ

ไวต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใตห้ลักเกณฑข์องกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่

เป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(5) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุ ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(6) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในวันท าการถัดจาก

วันท าการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ แลว้แตก่รณี  

(7) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรือ

วธิกีารจัดการกองทนุตามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 19 เรือ่ง “การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุและวธิีการ

แกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิจัีดการ”  

 

1.2 การรับ และการจา่ยเงนิของกองทนุ  

(1) จัดใหม้กีารรับและจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจาก/และใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุ

ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทุนตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง 

“คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(2) ไดรั้บคา่ตอบแทนในการจัดการกองทนุและคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 

15.2 เรือ่ง “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม"  
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1.3 การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุ  

(1) จัดใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุซึง่มคีณุสมบัตติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง “คณุสมบัติ

ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม” รวมถึงการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตัง้ผูดู้แล

ผลประโยชน์อืน่แทน ตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน ขอ้ 2 เรือ่ง “ผูด้แูล

ผลประโยชน์”  

(2) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิีการ ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

(3) จัดใหม้ผีูส้อบบัญชขีองกองทุนซึง่มคีุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เรือ่ง “การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชใีนตลาดทนุ” โดยอนุโลม  

(4) จัดใหม้ผีูช้ าระบัญชกีองทนุเมือ่มกีารเลกิกองทนุ ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด  

(5) แต่งตัง้ที่ปรกึษาหรือคณะบุคคลขึน้เพื่อท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการ เชน่ ทีป่รึกษาการลงทุน โดยจะเสีย

คา่ตอบแทนหรอืไมก่็ได ้ 

(6) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรซึง่มคีณุสมบัตเิป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ก าหนด  

 

1.4 การด าเนนิการอืน่ๆ  

(1) บรษัิทจัดการมอี านาจฟ้องรอ้งหรอืแกต้า่งในคดแีพง่และ/หรอืคดอีาญา รวมถงึการแตง่ตัง้ตัวแทนเพือ่กระท าการใด 

ๆ แทนกองทนุ  

(2) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน์  

(3) จัดใหม้แีละเก็บรักษาไวซ้ ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  

(4) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  

(5) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่เพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ภายในทกุส ิน้วันท าการ  

(6) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทกุส ิน้วันท าการนัน้  

(7) จัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยแ์ละ/หรอืทีม่มีลูค่าเกนิอัตราส่วนที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด วันทีห่ลักทรัพยม์มีลูคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้สาเหตุ โดยแจง้เป็น

ลายลักษณ์อักษรใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแตวั่นถัดจากวันทีห่ลักทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยส์นิ

อืน่นัน้มมีลูคา่เกนิอัตราทีก่ าหนด เวน้แตเ่ป็นกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี้ การจัดท ารายงานดังกลา่วไมร่วมถงึกรณีทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือ

กลุม่บคุคลเดยีวกันใดโดยไม่ไดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทุนมาเพิม่เตมิหรือเป็นกรณีทีไ่ดรั้บยกเวน้ตามประกาศของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8) ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจัดท ารายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมทุกรอบระยะเวลาบัญชซี ึง่มสีาระ

ตามที่ประกาศก าหนด และส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ีช ือ่อยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและ

ส านักงานภายใน 3 เดอืนนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีทัง้นี้ ในกรณีของกองทนุรวมเปิด หากบรษัิทจัดการกองทุน

รวมเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามขอ้ (9) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุน

รวมของรอบระยะเวลาบัญชขียายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลาบัญช ี 
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การสง่รายงานรอบระยะเวลาบัญชใีหแ้กส่ านักงานตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมส่งรายงานรอบระยะเวลา

บัญชดีังกลา่วผ่านระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ านักงานจัดไว ้ 

การสง่รายงานรอบระยะเวลาบัญชใีหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมด าเนินการอย่าง

นอ้ยดว้ยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังตอ่ไปนี้  

(ก) จัดสง่รายงานดังกลา่วในรูปแบบเอกสารส ิง่พมิพห์รอืสือ่บันทกึขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ 

(ข) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวม โดยตอ้งมกีารแจง้ชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มูล

ดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบดว้ย ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคใ์หจั้ดสง่รายงานดังกลา่วโดย

วธิกีารตามวรรคสาม (ก) ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการตามวธิกีารดังกลา่วดว้ย  

(ค) เผยแพร่ดว้ยวธิกีารอืน่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรอืทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรือตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้

ความเห็นชอบหรอืใหด้ าเนนิการได ้ 

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมทีต่อ้งเลกิกองทนุรวมเนื่องจากมเีหตุตามทีส่ านักงานก าหนด โดย

เหตดุังกลา่วไดเ้กดิข ึน้กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว  

ความในวรรคหนึ่งมใิหน้ ามาใชบั้งคับกองทุนรวมทีมุ่่งเนน้ลงทุนเพียงครัง้เดยีวโดยถือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวจ้นครบ

ก าหนดอายุของทรัพยส์นิ หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม ซึง่มอีายุ

กองทนุไมเ่กนิ 1 ปี นับแตวั่นทีก่องทนุจดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม  

(9) จัดท ารายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบระยะเวลาบัญชหีรอืของปี

ปฏทินิ ซึง่มสีาระตามทีป่ระกาศก าหนด และสง่รายงานดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วย

ลงทนุและส านักงานภายใน 2 เดอืนนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกลา่ว  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมเลอืกจัดท าและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบระยะเวลาบัญช ีใหบ้รษัิทจัดการ

กองทนุรวมไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งจัดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

นัน้ ใหน้ าความในขอ้ (8) วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใชบั้งคับโดยอนุโลม  

(10) จัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาบัญชลี่าสุดตาม (8) และ (9) ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ

สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูละจัดสง่ส าเนาให ้

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ  

ความในวรรคหนึ่งมใิหน้ ามาใชบั้งคับกองทุนรวมทีมุ่่งเนน้ลงทุนเพียงครัง้เดยีวโดยถือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวจ้นครบ

ก าหนดอายุของทรัพยส์นิ หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม ซึง่มอีายุ

กองทนุไมเ่กนิ 1 ปี นับแตวั่นทีก่องทนุจดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม  

(11) จัดท าหนังสอืชีช้วนใหมเ่มือ่ส ิน้รอบปีบัญชขีองแตล่ะรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุ ณ วันส ิน้ปีบัญช ี

และสง่ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน นับแตวั่นส ิน้ปีบัญชนัีน้  

(12) จัดสง่หรอืแจกจา่ยหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญพรอ้มใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและจัดใหม้หีนังสอืชีช้วน

สว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(13) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทนุ ณ วันท าการสุดทา้ยของ

เดอืน และจัดสง่ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดอืน ทัง้นี้ภายในวันที ่20 ของเดอืนถัดไป  

(14) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ซึง่เป็นกรณีอืน่นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน

สว่นโครงการ ขอ้ 19 เรือ่ง “การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิี

จัดการ” แกส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหท้ราบ ภายใน 5 วันท าการ นับแตวั่นทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมินัน้  



 

 

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี ้                                                  หนา้ 4              

 

(15) ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ีส่นใจจะลงทุน

ทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

(16) กระท าการอืน่ใดเพือ่ใหบ้รรลซุ ึง่วัตถุประสงคข์องกองทนุ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(17) เพือ่ใหก้ารถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์

ดังตอ่ไปนี้  

(ก) จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดไม่เกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให ้

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจัดสรรหน่วยลงทนุไมเ่กนิขอ้จ ากัดดังกลา่วดว้ย  

(ข) ในกรณีทีม่บีคุคลอืน่เป็นนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการแจง้ใหน้ายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบถงึ

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ และดแูลใหน้ายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ หากมกีารถือหน่วย

ลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(ค) ตรวจสอบสัดสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดในแตล่ะกองทนุรวมเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ และด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืตรวจสอบและรายงานตอ่บรษัิทจัดการ

เมือ่พบการถอืหน่วยลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(18) เมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ไมว่า่

จะเป็นการถอืหน่วยลงทนุเองโดยตรงหรอืผ่านบคุคลอืน่ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(1) กรณีการเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนทีเ่กดิจากการไดห้น่วยลงทุนมาเพิม่เตมิใหบ้รษัิทจัดการด าเนินการ

ดังตอ่ไปนี้  

(ก) รายงานตอ่ส านักงานภายใน 5 วันท าการ นับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอืควรรูถ้งึขอ้เท็จจรงิดังกลา่ว  

(ข) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเปิด บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มกีารถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วย

ลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดใหผู้ล้งทนุทราบในชอ่งทางทีเ่หมาะสม โดยจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว

ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีม่กีารถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนครัง้แรกของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บคุคลเดยีวกันใดและตอ้งปรับปรุงขอ้มลูดังกลา่วใหเ้ป็นปัจจบัุนทกุเดอืน  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีขอ้ตกลงเพื่อใหน้ายทะเบยีนแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบหากมกีารถือหน่วยลงทุนเกนิ

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุดังกลา่วดว้ย  

(ค) แกไ้ขสัดสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดใหเ้ป็นไปตามขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ 

(เชน่ เสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ) ภายใน 2 เดอืน นับแตวั่นทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิวา่บคุคลนัน้หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกัน

นัน้ถอืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามขอ้จ ากัดดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมทีก่ าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้

หา่งกันนานกวา่ 2 เดอืน ใหด้ าเนนิการแกไ้ขภายในวันสดุทา้ยของก าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถัดไป  

(2) กรณีการเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ไดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทุนมาเพิม่เตมิหรือเป็นกรณีทีไ่ดรั้บ

ยกเวน้ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัด

การถอืหน่วยลงทนุดังกลา่วตามหลักเกณฑใ์นขอ้ 1.4. “การด าเนนิการอืน่ๆ” (18) (1) (ข)  

(19) ในกรณีทีม่บีคุคลใดถอืหน่วยลงทนุเพือ่บคุคลอืน่ผ่านบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) บรษัิทจัดการ

จะจัดใหม้ขีอ้ตกลงเพือ่ใหบ้คุคลทีม่ชี ือ่เป็นเจา้ของบัญชนัีน้ด าเนนิการตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันในสว่นทีเ่กีย่วกับการ

นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหลักเกณฑเ์กีย่วกับการด าเนนิการเมือ่มกีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดตาม 

(17) (ก) และ (ค) และ (18) (1) (ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทัง้นี้ การรายงานเกีย่วกับการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัด

การถือหน่วยลงทุนตาม (18) (1) (ก) ใหบุ้คคลทีม่ชี ือ่เป็นเจา้ของบัญชดีังกล่าวรายงานต่อบรษัิทจัดการแทนการ

รายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(20) ด าเนนิการเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 22 เรือ่ง “การเลกิกองทนุรวม”  

 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่

ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่ง

ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ใหถ้ือว่าบรษัิท

จัดการกองทนุไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  

 

เงอืนไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  

 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอืน่ใดตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการ

กองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทุนรวม

รายใหม ่

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์0-2626-4530 โทรสาร : 0-2626-4545-6  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

2.1 สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน์  

(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.2 เรือ่ง “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม” และในสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์  

(2) บอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

2.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  

(1) ดแูล รับฝาก เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุ และรับเงนิตา่งๆ ทีก่องทุนจะพงึไดรั้บจากการจัดตัง้และด าเนินงาน

ของกองทุน เช่น เงนิจองซื้อหน่วยลงทุน เงนิปันผล ดอกเบีย้จากหลักทรัพย ์เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรือเวนคืน

หลักทรัพย ์เงนิอืน่ใดของกองทนุ และน าเขา้ในบัญชเีงนิฝาก และ/หรอืบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุ  

(2) จัดใหม้ีการรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึง่เป็นทรัพยส์นิของกองทุน 

ตลอดจนรับช าระหรอืช าระราคาคา่หลักทรัพยด์ังกลา่ว ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของบรษัิทจัดการเมือ่เห็นว่าหลักฐาน

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้  

(3) จ่ายหรือโอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบลว่งหนา้ตามระยะเวลาอันสมควร  

(4) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้ือหลักทรัพย ์การรับเงนิปันผล

และ/หรอืดอกเบีย้ การจองซือ้หลักทรัพย ์การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลักทรัพย ์และการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีม่ผีลต่อการ
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ถอืครองหลักทรัพยข์องกองทนุทันททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดรั้บแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและ/หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ 

(5) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถงึสถานะของหลักทรัพยท์ีจ่ะตอ้งปิดโอนหรอืก าลังอยู่

ในระหวา่งท าการปิดโอนในชือ่ของกองทนุเพือ่ประโยชน์ในการเขา้ประชมุผูถ้ือหลักทรัพย ์การรับเงนิปันผล ดอกเบีย้ 

และอืน่ๆ  

(6) จัดท ารายงานและบัญชดีังตอ่ไปนี้เพือ่สง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  

ก) รายงานผลการด าเนนิงานซึง่เป็นไปตามค าสั่งของบรษัิทจัดการเกีย่วกับการรับและจ าหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงนิ

ปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  

ข) จัดท าบัญชแีละรับรองความถูกตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับฝากไว ้ 

ค) จัดท าบัญชแีสดงการรับและจา่ยทรัพยส์นิของกองทนุ  

ง) จัดท ารายงานเกีย่วกับกระแสเงนิสด และรายละเอยีดเกีย่วกับการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิและ

มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ  

(7) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา รับซือ้คนื ราคา

ขายหน่วยลงทนุ การค านวณหน่วยลงทนุทีเ่พิม่ข ึน้จากการออกหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วย

ลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่บริษัทจัดการไดค้ านวณไว ้และส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์รับรองเมือ่เห็นวา่ถูกตอ้งแลว้  

(8) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการก าหนดวธิคี านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามราคาทีเ่ป็นธรรม ในกรณี

ทีว่ธิกีารค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิตามปกตทิ าใหมู้ลค่าทรัพยส์นิไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะค านวณมูลค่า หรือ

กรณีทีเ่ป็นทรัพยส์นิอืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ การช าระคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ การไมข่าย ไมรั่บซือ้คนืตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หน่วยลงทุน หรือการหยุด

รับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการจัดการ และด าเนินการแจง้การเลือ่น

ก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และจัดท ารายงานแสดงเหตผุลในเรือ่งก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน

ตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ  

(10) ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษัิทจัดการในการรับช าระหนี้เพื่อกองทุนดว้ยทรัพยส์นิอืน่ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่

ก าหนดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดการกองทนุ และประกาศ

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(11) ใหค้วามเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทนุของบรษัิทจัดการประกอบกับขอ้มลูอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูจั้ดหาในการ

จัดท ารายงานทกุรอบปีบัญชแีละทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ และสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 

60 วันนับแตวั่นสิน้ปีบัญชนัีน้ หรอืภายใน 30 วันนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกลา่ว แลว้แตก่รณี  

(12) ดแูลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตกิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการภายใตม้าตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และทีอ่อก

ตามพระราชบัญญัตดิังกลา่วโดยเคร่งครัด  

หากบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามใหแ้จง้บรษัิทจัดการโดยทันท ีในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการ หรืองดเวน้กระท า

การจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุหรอืไมป่ฏบัิตหินา้ทีต่ามมาตรา 125 ผูด้แูลผลประโยชน์จะท ารายงานเกีย่วกับ

เรือ่งดังกลา่วโดยละเอยีดและสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รูถ้งึ

เหตกุารณ์ดังกลา่ว  
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(13) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที ่หรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหาย

จากบรษัิทจัดการ หรอืเมือ่ไดรั้บค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้

ปวง สว่นคา่ใชจ้า่ยในการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหเ้รยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุ  

(14) ในกรณีทีม่กีารเลกิกองทนุรวม หนา้ทีผู่ด้แูลผลประโยชน์จะส ิน้สดุลงเมือ่ผูช้ าระบัญชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทนุกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยในชว่งระยะเวลาทีก่ารช าระบัญชยัีงไมส่ ิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งปฏบัิติ

หนา้ทีต่า่งๆ ดังนี้  

ก) รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุ  

ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบัิตติามมาตรา 130 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 ในกรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตราดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์จะรายงานให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไมช่กัชา้  

(15) ใหค้วามเห็นชอบเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีเ่กดิข ึน้จากการด าเนินการเพื่อ

ผลประโยชน์ของโครงการจัดการ  

(16) รับรองผลการนับมตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรือ

มตพิเิศษมจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรือในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

หากปรากฏว่ามตเิสียงขา้งมากหรือมตพิิเศษเมือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 

หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80  

 

ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ

รวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีด่แูลรักษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ทีด่ าเนนิการตามทีจ่ าเป็น

เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การด าเนนิการดังกลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ใน

หนังสอืเพือ่รับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลง

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบัิตหินา้ที ่ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกีับผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้

ปวงได ้

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน  ไม่ว่าการ

กระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ ืน่  เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน

ในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทนุทราบกอ่นอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

 

ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิให ้

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  
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บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ภายใตเ้งื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ ทัง้นี้ 

บรษัิทจัดการจะกระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  

(1) เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ให ้

บอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีไ่ดต้กลง

ไวซ้ ึง่เป็นสาระส าคัญของสัญญานี้ คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลกิสัญญาไดโ้ดยการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการหรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอืน่ใดที่

เกีย่วขอ้ง ซึง่บรษัิทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสัญญาให ้

สอดคลอ้งกับประกาศ ค าสั่ง ระเบยีบ และขอ้บังคับดังกล่าวได ้เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดังกล่าวมผีลเป็นการเพิม่ 

ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชน์และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ทีด่ังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธิ

บอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ย

กวา่ 90 วัน  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีตทิีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้

ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้

มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน”เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทนุหรอืขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุ

ไปเปิดเผยหรือใชใ้นทางที่ก่อหรืออาจก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แล

ผลประโยชน์ บรษัิทจัดการสามารถบอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยการบอกเลกิสัญญาจะตอ้งบอก

กลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน  

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิอ้หนึ่งขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 

“คุณสมบัตผิูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม” บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขให ้

ถูกตอ้งภายใน 15 วัน นับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการทราบถงึการขาดคณุสมบัตดิังกลา่ว ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดท้ า

การแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหบ้รษัิทจัดการแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จส ิน้ หากผูด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลา

ทีก่ าหนดบรษัิทจัดการจะด าเนนิการขออนุญาตเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

15 วัน นับแตวั่นครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้บรษัิทจัดการจะ

แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทนผูด้แูลผลประโยชน์เดมิโดยพลัน  

 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ม่เข า้

ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจ

บอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์: 0-2724-4000  
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และ/หรอืบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรอืหน่วยงานอืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนุญาต และ/หรอืศนูยรั์บฝากต่างประเทศ และ/หรือผูรั้บฝากทรัพยส์นิหลักทรัพยต์่างประเทศ รวมถงึระบบอืน่ใดที่

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูด้แูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ข ึน้เพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 

 

3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท:์ 0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร : 0-2294-2345  

 

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท:์ 0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร : 0-2294-2345  

 

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท:์ 0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร : 0-2294-2345  

 

ชือ่ : นาย ประสทิธิพ์ร เกษามา  

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท:์ 0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร : 0-2294-2345  

 

หรอืบคุคลอืน่ใดทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบ

บัญชใีนตลาดทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจ ารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทนุตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีรั่บรอง

ทั่วไป  
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4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทุน :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุภัทร จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 19 อาคารเมอืงไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ์อาคารเอ  

เลขที ่252/25 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์: 0-2305-9800  

โทรสาร : 0-2305-9803-4  

 

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้

ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่:   ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)   

ทีอ่ยู:่   เลขที ่500 อาคารอัมรนิทร ์ทาวเวอร ์ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330   

โทรศัพท ์: 0-2165-5555 

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์: 0-2217-8888 

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่173 อาคารเอเซยี เช็นเตอร์ ชัน้ 11 ถนน สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120  

โทรศัพท ์: 0-2658-8888 

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   เลขที่ 898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท ์: 0-2659-7000, 0-2659-7384  

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่989 อาคารสยามทาวเวอร ์ชัน้ 9  ถนนพระราม 1 เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท ์: 0-2857-7799 
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ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์2 ชัน้ 2, 3 และอาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 12 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี 

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330   

โทรศัพท ์: 0-2846-8649 

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   ชนั  15 อาคารอัลมา่ลงิค ์เลขท ี 25 ซ.ชดิลม ถ.เพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กทม. 10330  

โทรศัพท ์: 0-26469650 

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากัด  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่48/21 อาคารทสิโก ้ทาวเวอร์ ชัน้ 12 A ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500  

โทรศัพท ์: 0-2697-3800, 0-2697-3878   

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์: 0-2635-1718 

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   เลขที่ 252/6 อาคารส านักงานเมืองไทย-ภัทร ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศัพท ์: 0-2305-9559 

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด   

ทีอ่ยู:่   เลขที ่175 ชัน้ 11 อาคารสาทรซติี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120  

โทรศัพท ์: 0-2680-1111 

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่540  อาคารเมอรค์วิรี ่ชัน้ 18 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท ์: 0-2658-5800  

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาธรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

10120  

โทรศัพท ์: 0-2638-5000, 0-2287-6000  
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ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากัด  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ์ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 2, 20, 21 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท ์: 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

 

ชือ่:   บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ชัน้1 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร  กรุงเทพ 10330  

โทรศัพท ์: 0-2648-3600, 0-2648-3500 

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากัด  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่540  อาคารเมอร์ควิรี่ ทาวเวอร์ หอ้งเลขที ่1707 ชัน้ 17  ถนนเพลนิจติ  แขวงลุมพนิี  เขตปทุมวัน  

กรุงเทพ 10330  

โทรศัพท ์: 0-2680-5000 

 

ชือ่:   บรษัิท หลักทรัพยค์ันทรี ่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่132 อาคารสนิธร 1 ชัน้ 2 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท ์: 0-2205-7000 

 

ชือ่:   บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุเว็ลธ ์เมจกิ จ ากัด  

ทีอ่ยู:่   383 ถนนลาดหญา้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600   

โทรศัพท ์:0-2861-5508 

 

ชือ่:   บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุเซ็นทรัล เวลธ ์โซลชูัน่ จ ากัด  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่306 ชัน้ 2 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์: 083-842-8337  

 

ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซทีาวเวอร์ ชัน้ 18, 39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท ์: 0-2648-1111 

 

ชือ่:   บรษัิท หลักทรัพยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด   

ทีอ่ยู:่   เลขที ่127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชัน้ 14-16 ถนนราชด าเนิน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 โทรศัพท ์: 0-2009-8888 

 

ชือ่:   บรษัิท หลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู:่   เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ที ่10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

10500 โทรศัพท ์:  0-2618-1111 
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ชือ่:   บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด   

ทีอ่ยู:่   เลขที ่52 อาคารธนยิะ พลาซา่ ชัน้ 17 โซน ด ีและ ชัน้ 21 โซน เอ ถงึ ซถีนน สลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500  

โทร. 0-2026-5100 

 

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

6.1 สทิธขิองผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ รวมถงึคา่ธรรมเนียมในการสับเปลีย่น  

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทัง้นี้ เป็นไปตามทีก่ าหนด

ไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ”  

(2) บอกเลกิการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้ 

ในสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

6.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(1) แจกจา่ยหนังสอืชีช้วนของกองทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเอกสารตา่งๆ เพือ่สง่เสรมิการขาย  

(2) รับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายหน่วยลงทุน รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และช าระค่าขายคนื

หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ  

(3) ยนืยันเอกสารสรุปรายการการซือ้ การขายคนื หรอืการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีจั่ดท าข ึน้ระหว่างบรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(4) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มลูในเอกสารใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ใบค าสั่งซือ้ ใบค าสั่งขาย

คนืหน่วยลงทนุ ใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุและเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบค าขอเปิดบัญชกีองทนุใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น  

(6) ด าเนนิการตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขาย หรือรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนกระท าการอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื รวมถงึตาม

หลักเกณฑท์ีส่ านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  
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8. ผูล้งทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) 

:  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

9. ทีป่รกึษา :  

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

 

9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน

สว่นโครงการ ขอ้ 7 เรือ่ง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ”  

 

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  
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13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดโ้ดยเป็นไปตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ์

และวธิกีารโอนหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด อยา่งไรก็ด ีบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนอาจปฏเิสธการโอนหน่วย

ลงทนุไดใ้นกรณีทีก่ารโอนหน่วยลงทนุดังกลา่วจะส่งผลใหก้องทุนรวมมผีูถ้ือหน่วยลงทุนนอ้ยกว่า 35 ราย หรือนอ้ย

กว่าจ านวนทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิี

ถิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่วและบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนิน

กจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  

 

13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะไมโ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่วและบรษัิทหรือ

หา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่โอนหน่วย

ลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) โอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) โอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) โอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทนุไว ้ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไมม่บัีญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอน

จะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” ในสว่น

ของ “การเปิดบัญชกีองทนุ” ผูโ้อนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่รั้บโอนได ้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง 

“คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี  

(4) ในกรณีทีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทุนและตอ้งการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนจะตอ้งน าส่งใบหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่นาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่ท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการไดใ้บ

หน่วยลงทนุ จะตอ้งยืน่เรื่องการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้ผูกพัน ขอ้ 14 เรื่อง 

“การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุและ

ออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันขอโอนหน่วย

ลงทนุ โดยค าขอโอนหน่วยลงทนุตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน

ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรือ่ง “สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ได ้

ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  
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บรษัิทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แกไ้ขวธิีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระท าดังกล่าวไม่ถือเป็นการแกไ้ข

โครงการ ทัง้นี้ ในการด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการได ้ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 19 เรือ่ง "การขอมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" และตามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนสว่น

ขอ้ผูกพันขอ้ 19 เรือ่ง “หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ”  

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

(omnibus account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันนั้นในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของ

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 

13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญชตีาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพันขอ้ 23 เรือ่ง "การช าระบัญชเีมือ่เลกิกองทนุ"  

 

13.7. สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ :  

(1) สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทนุ:  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน

เพือ่ใชใ้นการจ าน าแทนเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบยีนจ าน าใหแ้ก่

ผูรั้บจ าน าทีเ่ป็นสถาบันการเงนิเทา่นัน้  

การขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะตอ้งน าเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมายืน่พรอ้มกรอกค า

ขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่การจ าน าดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ หรอืส านักงานใหญ่ หรอืส านักงานสาขาของผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่น าสง่ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า ทัง้นี้ นายทะเบยีน

หน่วยลงทุนจะท าการระงับการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนจนกว่าจะมกีารจดแจง้ถอนการจ าน าต่อนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุ  

โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมีการเสยีค่าธรรมเนียมในการจัดพมิพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกนิ 50 บาท 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารจ าน าหน่วยลงทนุโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ ในการ

ด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

(2) สทิธใินการไดรั้บช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธไิดรั้บช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนจ านวนเงนิไดใ้นกรณีที่

กองทนุไมส่ามารถช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 

9 เรือ่ง “การช าระคา่รับซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”  

(3) สทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ตอ้งกรอกใน

แบบฟอรม์ค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหน่วย และยืน่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ หรือนายทะเบยีนเพื่อแกไ้ขขอ้มูลโดยผูถ้ือหน่วย
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ลงทนุตอ้งยืน่เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพือ่ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการแกไ้ขขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยตอ่ไป โดยผูถ้ือ

หน่วยลงทนุตอ้งรับทราบและยนิยอมทีจ่ะปฏบัิตติามเงือ่นไขทีก่ าหนดในแบบฟอรม์ค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหน่วย  

 

13.8. อืน่ ๆ :  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทุนของ

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(2) ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บ

คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ 

ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที่

ไดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกว่าส่วน

ของทนุของกองทนุรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดรั้บประโยชน์ตอบแทน

หรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ใบหน่วยลงทนุ 

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

1) บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนส าหรับการซือ้หน่วยลงทุนใน

การเสนอขายครัง้แรก เพือ่เป็นการยนืยันจ านวนหน่วยลงทนุ และ/หรอืจ านวนเงนิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการสง่มอบหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทาง

ไปรษณียภ์ายใน 15 วันท าการนับแตวั่นสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

กรณีการซือ้ ขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการปิดการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืจะด าเนนิการออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการ นับแตวั่น

ท าการซือ้ขายหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้  

2) หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งท าการทักทว้งขอ้ผดิพลาด

ภายในระยะเวลาตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ มฉิะนัน้บรษัิทจัดการจะถอืวา่ขอ้มลูดังกล่าวถูกตอ้ง  

3) บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุอาจจะด าเนนิการออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ โดยมขีัน้ตอนดังนี้  
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(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกรายละเอยีดในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดท้ีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

(ข) ยืน่ค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุพรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง 

"คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน" ในหัวขอ้ 15.3.5. “ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง

สทิธใินหน่วยลงทนุ”  

(ค) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้ือหน่วย

ลงทนุตามจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกรอกในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ส าหรับกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุน

กรอกจ านวนหน่วยลงทนุในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดย

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วยลงทุนส าหรับจ านวนเท่าที่

ปรากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(ง) ใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนจะมขีอ้ความตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด ซึง่จะระบุชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมลีายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจผูกพัน

บรษัิทจัดการ และประทับตราส าคัญหรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืใชเ้ครือ่งจักรประทับหรือโดยวธิีอืน่ใด

ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตใหท้ าได ้ 

(จ) หากผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ใีบหน่วยลงทนุตอ้งการจะขายคนืหน่วยลงทนุจ านวนดังกลา่วจะตอ้งน าใบหน่วยลงทุนมา

ใหแ้กน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่โอนหน่วยลงทนุนัน้เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่นจงึจะท าใหก้ารขาย

หน่วยลงทนุจ านวนนัน้มผีลได ้ 

4) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมรีะบบหรือสามารถ

บันทกึรายการซือ้ขายในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุได ้โดยผูถ้อืหน่วยทีป่ระสงคจ์ะขอรับสมดุบัญชแีสดงสทิธิ

ในหน่วยลงทุนจะตอ้งยืน่ค าขอใหอ้อกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนพรอ้มช าระค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุไวใ้น

หนังสือชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน" ในหัวขอ้ 

15.3.5. “คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ”  

(ก) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 

และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

(ข) บรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชี

แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานเพื่อยนืยันการท ารายการซือ้หรือขายคนื

หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(ค) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนมหีนา้ทีใ่น

การน าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือ ณ ทีท่ าการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุตัง้แตวั่นท าการถัดจากวันท าการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ง) ในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไม่น าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน ใหถ้ือเอา

รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็นรายการทีถู่กตอ้ง  

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ รูปแบบของเอกสาร หรือวธิีการอืน่ใดเพื่อแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

เพือ่เป็นหลักฐานยนืยันการท ารายการซือ้ ขายคนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืขอ้มลูการท าธุรกรรมการลงทนุอืน่ใด (ถา้

ม)ี รวมถึงระยะเวลาการส่งมอบเอกสารหรือวธิีการตามที่ระบุไวข้า้งตน้ และที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตได ้ตาม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ 
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ในการด าเนนิการเกีย่วกับเรือ่งดังกลา่วบรษัิทจัดการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ รวมถงึ

เพือ่อ านวยความสะดวก และเพือ่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ ้

ถอืหน่วยลงทนุ  

 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

 

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

หากมกีารผิดนัดช าระหนี้หรือมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสทิธเิรียกรอ้งของกองทุนจะไม่

สามารถช าระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกันและมใิชห่ลักประกันเพื่อกองทุน

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารจัดการกองทนุ  

 

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได ้

สทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตามหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 16.3 

กอ่นแลว้  

16.1.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดป้ฏบัิตติามขอ้ 16.1.1 หรอืขอ้ 16.3 บรษัิทจัดการจะไมน่ าทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระ

หนี้ดว้ยทรัพย์สนิอืน่ และเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพย์สนิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้มารวมค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิอง

กองทนุ และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้

ตกลงรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนก าหนด

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากเงนิส ารองรายไดห้รือ

ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิ

ไดสุ้ทธิจากทรัพย์สนิที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีสทิธิในเงนิไดสุ้ทธนัิ้นภายใน 45 วัน

นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่มเีงินไดสุ้ทธิ และแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการ นับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  

16.1.4 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุรวมไดรั้บช าระหนี้

ตามตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งดังกล่าวเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้ผูกพัน ขอ้ 

16.1.3 โดยอนุโลม  
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16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.2.1 กอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามมตพิเิศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บรษัิทจัดการจะระบุรายละเอยีด

เกีย่วกับทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและ

ความจ าเป็นในการรับช าระหนี้  

16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยส์นินั้นเพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจะด าเนนิการกับทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี้  

(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกล่าว

ตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว

ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการ

ยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกล่าว ในกรณีที่มี

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุ  

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสทิธเิรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสาร

แหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการ

รับช าระหนี้ก็ได ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดังกล่าว บรษัิทจัดการจะไม่น าตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งนั้นมารวม

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้

จากการรับช าระหนี้ไมคุ่ม้กับภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดสุ้ทธิ

ดังกลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้ี

การจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิ้นไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายใน

การเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดิังกลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้ 

 

การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีป่รากฏ

ชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้ 

 

17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทุน การโอนหนว่ยลงทุน และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทุน :  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีจั่ดใหม้ีทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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ใหส้ันนษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากัด

สทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ใน

กรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท า

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ และการโอน

หน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนดในโครงการ

จัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ง) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุ

รวมหุน้ระยะยาวทีจั่ดตัง้ข ึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทุน :  

18.1. หลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(1) กองทนุรวมมขีอ้จ ากัดในการถอืหน่วยลงทนุทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดจะถือหน่วยลงทุนไดต้อ้งไม่เกนิ

หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  

(2) ขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ (1) ขา้งตน้ มขีอ้ยกเวน้ใหก้ับ ผูถ้ือหน่วยตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ หรอื เป็นการถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีม่ลีักษณะครบถว้นตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศ

ก าหนด  

(3) กองทนุมขีอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา 

หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกอง ทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่าวและบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วน

ซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนิน กจิกรรม ในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่ ซือ้ ขาย โอน หน่วย

ลงทนุของ กองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

18.2. สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุกรณีทีถ่อืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ :  

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทุนของ

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(2) ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บ

คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  
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กลุ่มบุคคลเดยีวกัน ตามขอ้ 18.1 และ 18.2 หมายความว่า บุคคลทีม่คีวามสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ

หลายลักษณะดังตอ่ไปนี้  

(1) คูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ  

(2) นิตบิุคคล และผูถ้ือหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบิุคคลนั้นซึง่ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิตบิุคคลดังกล่าวไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด  

(3) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (1) และ (2) ทีไ่มใ่ชก่องทนุส ารองเลีย้งชพี  

 

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดจะถอืหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑ์

เกีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิท

จัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้

ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผูกพันตามมต ิ

 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้ือว่ามตนัิ้น

เสยีไป 

 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคญั ตอ้งไดรั้บมติ

พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วย

ลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุที่

ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ให ้

เป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดรั้บผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วย

ลงทนุไมเ่ทา่กัน ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แต่

กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก

หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ

ของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
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20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระส าคัญทีเ่ป็นไป

ตามและไมข่ัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดย

อาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผูกพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพันคูส่ัญญา 

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อื

หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี

กองทนุรวมมปีระกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน

เสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังตอ่ไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดย

ไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดรั้บ

มตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนั้นเหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไมว่า่กรณีใด 

 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ 

พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผกูพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้ม

ทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไมม่ ี 

 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมม่ ี 
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22. การเลกิกองทุนรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด  

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้  

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กันคดิเป็นจ านวน

เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณา

ระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกันซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วย

ลงทนุเทา่นัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจริตและ

สมเหตสุมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่  เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมี

ทรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดรั้บผลกระทบ

จากการขายคนืนัน้  

 

ความใน ขอ้ (2) วรรคหนึง่และวรรคสองมใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมดังนี้  

(ก) กองทนุรวมตลาดเงนิ  

(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ  

(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร ์ 

(ง) กองทนุรวมดัชนี  

(จ) กองทนุรวมอทีเีอฟ  

 

(3) บรษัิทจัดการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดเมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มี

ความเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุน

รวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ 22.1 (2) วรรคสามมาใชบั้งคับโดยอนุโลม  

 

(4) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 50 

ลา้นบาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุรวม  

 

(5) บรษัิทจัดการจะเลกิกองทนุรวมเมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสั่งใหเ้ลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 หรอื

เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสั่งเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนรวม ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ  

 

(6) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตอุันควรสงสัย

วา่อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปเพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

เป็นการเฉพาะหรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธรุกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดและส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมหรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จงแสดงเหตุผล 
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ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีที่ไม่มกีารชีแ้จง หรือชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ชือ่ไดว้่าการจัดตัง้

กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิท

จัดการกองทุนรวมท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรอืด าเนนิการแลว้แตไ่มส่ามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุน

ทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ  

 

22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เพือ่เลกิกองทนุรวมดังกลา่ว  

(1) ยตุกิารรับค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1 ขอ้ (1) หรอื  

22.1 ขอ้ (2) หรอื 22.1 ขอ้ (3)  

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน  

รวมทัง้แจง้เป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และส านักงานทราบดว้ย ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกดิ

เหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1 ขอ้ (1) หรอื 22.1 ขอ้ (2) หรอื 22.1 ขอ้ (3)  

(3) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเปิดดงักลา่วภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1 

ขอ้ (1) และ 22.1 ขอ้ (2) หรอื 22.1 ขอ้ (3) เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ 

(4) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสัดสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2 (3) ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 10 

วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1 ขอ้ (1) และ 22.1 ขอ้ (2) หรือ 22.1 ขอ้ (3) และเมือ่ไดด้ าเนินการ

ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมเปิดนัน้ 

 

23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทุน :  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ

เพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้

กระท าการอื่นใดตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จส ิ้น ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใชจ้า่ยและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบัญชขีองกองทนุจะหักจา่ยจาก

ทรัพยส์นิของกองทนุและผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่ง

เหลอือยูต่ามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ 

วันเลกิโครงการ  

 

เมือ่ไดช้ าระบัญชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ หากปรากฎวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพยส์นิ

ดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

ในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่  บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะ

อา้งองิทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์ 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเต ิมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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