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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญที่ผู้ลงทุนควรทรำบ 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 

PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (PHATRA GNP) 
ค ำเตอืน/ขอ้แนะน ำ 

 กองทุนหลักอำจลงทุนในตรำสำรที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ และ/หรือตรำสำรที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่อยู่
ในระดับที่ต่ ำกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้ และ/หรือตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ใน
อัตรำส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนหลัก อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจัดกำรจะติดตำมดูแล (Monitor) 
อัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต 

 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น  
หำกผลตอบแทนของกองทนุหลกัไดรั้บผลกระทบในทำงลบจำกปัจจัยควำมเสี่ยงทีเ่กีย่วข้อง อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอำจมีโอกำสได้รับเงินคืนน้อยกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรก 

 กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในกำรบริหำรแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงที่กลยุทธ์กำรลงทุน   
กำรคัดเลือกและวิเครำะห์ตรำสำรที่ลงทุน กำรบริหำรควำมเสี่ยง อำจไม่ได้เป็นไปตำมที่ประเมินไว้ หรืออำจท ำให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่ำงที่คำดหวัง 

 เนื่องจำกกองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  กองทุนจะมีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนโดยกองทุนอำจไม่ได้ท ำกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่นทัง้จ ำนวน ทั้งนี้ กำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน
รวม ดังนั้น ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน/หรือไดรั้บเงินคนืต่ ำกว่ำเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ รวมทั้ง
กองทุนจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย 

 กองทุนหลักอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรลงทุน ดังนั้น กองทุน 
จึงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของ
กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และควรค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วัตถุประสงค์กำรลงทุน ฐำนะกำรเงินของ  
ผู้ลงทุนเอง  และผู้ลงทุนสำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

 ผู้ลงทุนควรพิจำรณำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน  
เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจำกค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทน 
ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน 

 เนื่องจำกกองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ซึ่งวันหยุดท ำกำรของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อำจจะไม่ตรงกับวันหยุด
ท ำกำรของประเทศไทย จึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งค ำสั่งซื้อ/ขำยคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลำในกำร
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

 กำรลงทนุมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทนุควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสนิค้ำเงือ่นไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมำะสมกับ
วัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ และโปรดศึกษำค ำเตือน
อื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน 

 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงโดยสินค้ำหรือตัวแปรของสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยง บริษัทจัดกำรใช้ข้อมูลในอดีตในกำรค ำนวณค่ำสัมบูรณ์ของ
ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีควำมเสี่ยง หำกสินค้ำหรือตัวแปรที่สัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำอ้ำงอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทำงที่ไม่เป็นไปตำมข้อมูลในอดีต 
ซึ่งอำจส่งผลให้กำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำไม่สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
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 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือ    
ชี้ชวน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ภัทร จ ำกัด อำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
ภัทร จ ำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ ภัทร จ ำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
รวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ภัทร จ ำกัด จะจัดให้มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ทีมบริกำรและกำรขำยลูกค้ำบุคคล  
โทร 0-2305-9855 

 บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 
โดยจะต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และประกำศต่ำงๆที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุน
ดังกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบ  เพื่อที่บริษัทจัดกำรจะสำมำรถก ำกับ และดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำน และ/
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้  

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ ผู้ขำยหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจ ำตัวของบุคคลดังกล่ำวที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่  บริษัทหลักทรัพย์ 
    จัดกำรกองทุน ภัทร จ ำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้ เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต 
หำกต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ขำยหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่ส ำนักงำน  
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดกำร โดยวิธีที่บริษัท  
จัดกำรเปิดเผยไว้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 

 บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดกำรแต่งตั้ง อำจพิจำรณำขอข้อมูลเอกสำร หลักฐำน 
เพิ่มเติมจำกผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตำมค ำจ ำกัด
ควำมของกฎหมำยหรือตำมที่หน่วยงำนที่มีอ ำนำจก ำหนด ทั้งก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย  และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ หรือกำรตีควำม หรือกำรสั่งกำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนมีหน้ำที่ต้องท ำควำมรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบ
ลูกค้ำ (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำที่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เกี่ยวกับกำรรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซื้อคืนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงินดังกล่ำว  บริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทั้งกำรเปิดบัญชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรท ำ
ธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่หน่วยงำน
ผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 

 กองทุนรวมอำจมีกำรกระจุกตัวของกำรถือหน่วยลงทุนจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดย  
ผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวได้ที่ www.phatraasset.com 

 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเปิดภัทร โกลบอล นิว  
เพอร์สเปกทีฟ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับ
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

http://www.sec.or.th/
http://www.phatraasset.com/
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 ในกรณีที่กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ไม่สำมำรถด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด     
ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมที่มีค ำสั่งไว้ 

 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขำยนั้น 

 เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะอนุญำตเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้ำในควำม
ดูแลของบริษัทจัดกำรเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท ำกำรที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยกำรไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนข้ำงต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือติดประกำศที่ส ำนักงำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับ
ซื้อคืน และ/หรือ ตำมวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดกำร
ก่อนหน้ำวันที่บริษัทจัดกำรไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สำมำรถท ำธุรกรรมกับบริษัทจัดกำรได้ตำมปกติ 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 กองทุนต่ำงประเทศ (กองทุน Capital Group New Perspective Fund) มีกำรลงทุนใน 
ตรำสำรในภูมิภำคอเมริกำเหนือ ในสัดส่วน 54.2% และ ยุโรป ในสัดส่วน 24.7% ดังนั้น หำกผู้ลงทุนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
กำรลงทุนดังกล่ำวเมื่อรวมกบัเงนิลงทุนในพอร์ตกำรลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะท ำให้กำรลงทุนมีกำรกระจุกตัวในภูมิภำค
นั้นๆ ก็ควรพิจำรณำกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย  
(ที่มำ : www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html) 
 
ส ำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน 

 กำรลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่กำรฝำกเงิน  ผู้ลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนอำจมีควำมเสี่ยง อำจได้รับ
เงินคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำมูลค่ำเบี้ยประกันส่วนที่จัดสรรเข้ำกองทุนรวม และอำจได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมไม่ได้
ขึ้นอยู่กับฐำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร  รวมถึงบริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทจัดกำรไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์ 

 เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนมีข้อก ำหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ  สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ แตกต่ำงไปจำกกำร
ซื้อขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดกำร และบริษัทประกันชีวิตก ำหนด  ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษำ
รำยละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนนั้นให้เข้ำใจก่อนตัดสินใจ  โดยสำมำรถติดต่อขอรับรำยละเอียด
เงื่อนไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอำประกันภัย หรือเอกสำรอื่นใดที่ใช้ในกำรเสนอขำยกรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ทำงด้ำน
ภำษีจำกกำรซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน หนังสือชี้ชวนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่
บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษำเพื่อควำมเข้ำใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง 

 เงินค่ำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่น ำไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีควำมเสี่ยงตำมระดับควำมเสี่ยงและนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุนนั้น ๆ  โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้ ำประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุนในทุกกรณี  เงินค่ำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่น ำไปลงทุนในกองทุนรวมอำจอำจมีมูลค่ำเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงตำมผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบกำรลงทุนเลือกลงทุน  โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนอำจได้รับเงินลงทุนคืน
มำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ 

 ผลตอบแทนและผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน อำจมีควำมแตกต่ำงกับกำรซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่ำงเดียว อันเนื่องมำจำกกำรคิดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมที่แตกต่ำงกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัท
จัดกำร และบริษัทประกันชีวิตก ำหนด 
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 หำกผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนมีเร่ืองต้องกำรร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกัน
ชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ตำมวิธีกำรที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจก ำหนด  

 ในกำรขอมติของผู้เอำประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน  บริษัทจัดกำรจะจัดส่ง
ประเด็นในกำรขอมติและรำยละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอำประกันภัย 
ที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน  และหลังจำกที่บริษัทประกันชีวิตได้รวบรวมมติของผู้เอำ
ประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดกำรทรำบภำยในระยะเวลำตำมที่ตกลงกัน 

 ผู้ลงทุนสำมำรถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนี้กำรซื้อขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีข้อก ำหนด และวิธีปฏิบัติที่
แตกต่ำงไปจำกกำรซื้อขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุนก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 

 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนจะได้รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกบริษัทประกันชีวิตภำยใน 5 วัน
ท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
และ/หรือ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกำศก ำหนด หรือที่เห็นชอบให้ด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได้  
โดยมีวิธีกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตำมที่บริษัทประกันชีวิตก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน  

 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ  

ชื่อกองทนุ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND  

(PHATRA GNP) 
ประเภทโครงกำร กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund)   
อำยุโครงกำร ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร 5,000 ล้านบาท โดยในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั้งแรก บริษัท

จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750 
ล้านบาท 

จ ำนวนหนว่ยลงทุน 500 ล้านหน่วย 
มูลค่ำทีต่รำไว้         10.00 บาทต่อหน่วย     
รำคำหนว่ยลงทุนที่เสนอขำยครั้งแรก  10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
มูลค่ำขัน้ต่ ำของกำรซื้อแตล่ะครั้ง         100 บาท 
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผล      ไม่มี  
วันที่ได้รับอนุมตัิจัดตั้งและจดักำรกองทนุรวม วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ วันท่ี 3 ธันวาคม 2558 
รอบระยะเวลำบัญชี 30 พฤศจิกายน ของทกุป ี
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1. นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ  
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class Z 
(USD) เป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS โดยมี net 
exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนหลักดังกล่าว
บริหารจัดการโดย The Capital Group Companies และลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ  
 
ส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ ท้ังในและต่างประเทศ  
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามี
แนวโน้มแข็งค่าขึ้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น 
กองทุนจึงยังคงมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือ
ได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น  
 
นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่กว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้น ในกรณี ดังต่อไปนี้  
1. ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) แต่ต่อ
มาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)  
2. ในวันท่ีกองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)  
ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1 และ 2 กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะด ารงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
กองทุนอาจท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ ธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
กองทุนไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
 
ทั้งนี้ กองทุนจะด ารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดย
เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
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อย่างไรก็ดีในกรณีท่ีการลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ
ต่างๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินหรือการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ กรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหาย
ให้แก่กองทุนโดยรวม และ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือ 30 วันสุดท้ายของกองทุน และ/หรือ กองทุนอยู่ระหว่างการ
ปรับพอร์ตการลงทุน ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วันท าการซื้อขาย และ/หรือในช่วงก่อนและหลังการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่
สัดส่วนของจ านวนเงินลงทุนมนีัยส าคญัต่อขนาดของกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันท าการซื้อขาย กองทุนอาจจ าเป็นต้องชะลอการ
ลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว และอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการปรับอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   
 
ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือ ตราสารท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุน (Non-Investment Grade) และ/หรือ ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะปรับลด
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ดังนี้  
1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท่ีรับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกิน
ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้  หรือกรณีจ าเป็นและสมควร ที่ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เสร็จส้ินโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสาร
ดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
2) หากการด าเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลท าให้การลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียง
ต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
กองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้
เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทราบต่อไป  
3) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืน เงินตาม
จ านวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมด  
  
ในกรณีท่ีชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วย
ลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน 
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน 
เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลง
ในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ ากว่า
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ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยส าคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของ
กองทุนหลักต่ ากว่าตัวชี้วัด (Benchmark) อย่างมีนัยส าคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือ
เมื่อกองทุนหลักกระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้
เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/
หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปล่ียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ ด าเนินการเลิก
กองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน และค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  
หากมีการด าเนินการตามเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าโดยไม่
ชักช้า  
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเ กินกว่า 2 ใน 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  
 
ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้  
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ  ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
ให้ส านักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีปรากฎเหตุ  
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุ  
(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกั บ
สถานะของกองทุนรวม  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย  
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงาน   
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการด าเนินงานเปล่ียนชนิดหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือ กองทุนหลัก และ/หรือ สกุลเงิน จะยกเว้น
ไม่น าเรื่องการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงด าเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนใหม่ แทนกองทุนหลัก 
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) 
หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ (Feeder 
Fund) ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนการด าเนินการเปล่ียนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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2. ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 
กองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund  
Share Class Class Z (USD) ซึ่งเป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
ISIN Number LU1295555210  
วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน 

กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้น
สามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน  
ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปล่ียนแปลง
ด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน  
รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) สรุปมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก 
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุนหลัก  ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที:่ http://thecapitalgroup.com/emea 
 
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
กำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว จะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Over-the-Counter 
derivatives) 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ 
ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) หากผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคา
ที่ซื้อหน่วยลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 

http://thecapitalgroup.com/emea
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ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร 
 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

2. กองทุนรวมนี้มีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด 
     กองทุนนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 5,000 ล้านบาท   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินการที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

3. กองทุนรวมนี้เหมำะสมที่จะเป็นทำงเลือกส ำหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด 
 กองทุนนี้มีระดับความเส่ียงอยู่ในระดับ 6 (เส่ียงสูง) หากพิจารณาตามค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset 

Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเส่ียงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และมุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาวโดยต้องการโอกาส    
รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ รวมถึงต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
สามารถลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset 
allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ยอมรับความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้   

  ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะยาว  ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันท าการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อพิจารณา
แล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน  

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 

 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทนของ
กองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้   
ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

 กองทุนหลักเป็นกองทุนตราสารทุน จึงมีความเส่ียงจากกราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจากความผันผวน
ของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งส่งผลให้
ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

 กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเส่ียงที่กลยุทธ์การลงทุน  การคัดเลือก
และวิเคราะห์ตราสารที่ลงทุน การบริหารความเส่ียง อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรืออาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุน 
ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง  

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียน  การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ  รวมถึงความเส่ียงที่เกิดจาก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนน าเงินไปลงทุน ซึ่งกองทุนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของประเทศนั้น ๆ   

 กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเส่ียง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม การใช้ตราสารอนุพันธ์ อาจท าให้มีความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเส่ียงเกี่ยวกับคู่สัญญา 
ความเส่ียงจากการขยายฐาน  เงินลงทุน (Leverage risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา เป็นต้น  



  

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)                                                                                         หน้า 10 

 กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศของของเงินลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินฐาน (Base Currency) ของหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลักกลับมาเปน็สกุลเงินบาทตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดงันั้น กองทุนจงึยังคงมคีวามเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเหลืออยู่  

 เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก่อน
การลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น  

 

5. กองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนรวมนี้ลงทุน มีนโยบำยกำรลงทุน และมีปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญอย่ำงไร  
 กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน

ชนิด Class Z (USD) โดยมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
 

ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 
จากแหล่งข้อมูล :  (1) Capital Group New Perspective Fund, Prospectus October, 2018 

              (2) Key Investor Information date August 27, 2018 
 

5.1 ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund  (กองทุนหลัก) 
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund  
Share Class Class Z (USD) ซึ่งเป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
ISIN Number LU1295555210  
วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน 

กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้น
สามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน  ซึ่ง
ผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปล่ียนแปลงด้าน
การค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน 
วันท่ีจดทะเบียนจดัตัง้กองทุน 30 ตุลาคม 2558 
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้ Luxembourg (UCITS) 
บริษัทจัดการ 
(Management Company) 

Capital International Management Company Sàrl 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ดัชนีชีว้ัด MSCI AC World NETR USD Index 
วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการซื้อขายของกองทุนหลัก 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
ผู้สอบบัญชีกองทุน PricewaterhouseCoopers Société Cooperative 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุน ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme 
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ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยของ
กองทุนหลัก 

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยทีเ่กบ็จากผู้ซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน (ร้อยละของมูลคา่เงินลงทุน 
(amount to be invested)) 
-ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Sales Charge) : ไม่เกินร้อยละ 5.25  (เก็บจริง : ยกเว้น) 
-ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของกองทุนหลักใน Class Z (USD) (ร้อยละ
ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (total net asset)) 
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) :  ไม่เกินร้อยละ 0.75 (เก็บจริง : ร้อยละ 0.75) 
-ค่าธรรมเนียมการด าเนินงาน (Fund Administration Fee)  : ไม่เกินร้อยละ 0.15  (เก็บจริง: 
ร้อยละ 0.03) 
- ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพยสิ์น (Depositary and Custody Fees): ไม่เกินร้อยละ 0.05  
(เก็บจริง : ร้อยละ 0.02) 
- ค่าใชจ้่ายทัง้หมด (Total Expense Ratio :TER) : ร้อยละ 0.87  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 
2561) 

 

รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของ
กองทุนหลัก ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.capitalgroup.com/lu/en 
 

5.2 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของกองทุนหลัก  
(1)  ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจาก

ความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

(2)  ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในหนี้สำธำรณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนบางส่วนในหนี้สาธารณะ 
(Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเส่ียงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเส่ียงหากผู้ออกตราสาร
ผิดนัดช าระหนี้  

(3)  ควำมเสี่ยงจำกตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงินลงทุน
บางส่วนจะมีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมีข้อจ ากัดหลาย ๆ ด้านเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว 
(Developed Market) เช่น ระบบการช าระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าช้าหรืออาจเกิดการผิดพลาดของระบบ
หรือการปฏิบัติงานของคู่สัญญา บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชัดเจน และโปร่งใสเท่า
ตลาดที่พัฒนาแล้ว และระดับสภาพคล่องของตลาด ที่อยู่ในระดับต่ า และความผันผวนของระดับราคาที่สูง นอกจากนั้นอาจมี 
เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจ ากัดของนักลงทุนต่างชาติและความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกิด
ใหม่ ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกับการด าเนินงานของตลาด 

(4)  ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk): กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็นหลักทรัพย์หลักของ
กองทุน ซึ่งตราสารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ท าให้มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนระหว่างเงินสกุลหลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย และอาจท าให้เกิดก าไร 
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้ 
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(5)  ควำมเสี่ยงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทุนหลักอาจมีการท า
การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งท าให้กองทุนมีความเส่ียงสูงกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
ทางการ (Official stock exchange) ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพคล่องที่อาจต่ ากว่า หรือการก ากับดูแลที่อาจไม่รัดกุมเท่าตลาดที่เป็น
ทางการ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์จะน าปัจจัยความเส่ียงเหล่านี้มาวิเคราะห์
อย่างละเอียดก่อนท าการซื้อขายแต่ละครั้ง 

(6)  ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives  Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อ
ป้องกันความเส่ียง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสาร
อนุพันธ์ อาจท าให้ความผันผวนของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น และการป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนอาจท าไม่ได้เต็มจ านวน 

 
5.3  ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก  

 ผลการด าเนินงาน (Return) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด 
Class Z (USD) (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562) เป็นดังนี้ 
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 ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) 
(กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนดิ Class Z (USD) (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2561)  เป็นดงันี้ 

 

 
ที่มา : https://www.capitalgroup.com/intermediaries/lu/en/funds/fund-centre.LU1295555210.results.html 

 
Standard Deviation: ค่าความผันผวนของผลการด าเนินงาน 
Tracking Error: การวัดความสามารถในการท าผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ Benchmark โดยค านวณจากส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนกับผลตอบแทนของ Benchmark 
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเส่ียง 
 

6. กองทุนรวมนี้มีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ส่งผลให้กองทุนรวมมีฐำนะกำรลงทุนในสัญญำซื้ อ
ขำยล่วงหน้ำหรือตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง โดยมีกำร
ก ำหนดอัตรำส่วนไว้เป็นอัตรำส่วนเท่ำใดของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และผลกระทบทำงลบภำยใต้สมมติฐำน
และควำมเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจำกกำรลงทุนในสัญญำหรือตรำสำรดังกล่ำวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่ำงไร?     
 กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อการลดความเส่ียง  อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เส่ียงโดยเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (efficient portfolio management) ในอัตราส่วน ณ ขณะ
ใดขณะหนึง่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก 

 
7. กำรลงทนุในกองทนุรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด?  

 ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการ
เปล่ียนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกี่ยวกับตวัชีว้ัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตรา
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ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 

8. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเปน็กองทุนรวมทีมุ่่งเนน้จะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่ำงไร?  
 เป็นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น   

 
9. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร? 

 กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวันท่ี 1 ธันวาคม ถึง  30 พฤศจิกายน ของทุกปี 
  

ค าถามค าตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน 
 

ข้อก ำหนดกำรซื้อขำย 

Q : ท่ำนต้องลงทุนเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด และค ำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่ำงไร?  

A : ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ าเพียง 100 บาท บวกค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 [จ านวนหน่วยลงทุน = จ านวนเงินลงทุน ÷ (มูลค่าที่ตราไว้ + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)] 
ทั้งนี ้ในการเสนอขายครั้งแรก มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วยจะเท่ากับ 10.00 บาท 

 
Q : ท่ำนจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่ำงไร และมีวิธกีำรซื้อ ขำย และสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอย่ำงไร?  
A : ท่านสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จ ากัด 

โทรศัพท์ โทร 02 305 9800 (ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง) แฟกซ์ 02 305 9803-4 
 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน     ความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ      รับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใด
ที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานท่ีเกิด ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ท่ีรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
3. เอกสารการท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC)  ตามที่กองทุนหลักร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ
ป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนด
ของกองทุนหลัก 
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โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการ
ร้องขอ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของกองทุนหลัก และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 กำรเปิดบัญชีกองทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อ หรือขาย

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
ค าขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนดอย่างถูกต้องและตามความ
จริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี ้

 
ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทนุ/ 

ผู้สนใจลงทุน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรเปิดบัญช*ี 

กรณีบุคคลธรรมดำ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
กรณีนิติบุคคล  ส าเนาหนงัสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน ซึง่กรรมการผู้

มีอ านาจได้ลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) เพือ่รับรอง
ความถูกต้องแล้ว  

 ตัวอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ่งลง
นามรับรองความถูกต้อง 

 หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้  

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

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด 

** การก าหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเง่ือนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการก าหนด 

 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน     ความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการท่ีบริษทัจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ใน
หนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ      รับซื้อคืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการไม่รับ
เปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
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 กำรสั่งซื้อหนว่ยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (สับเปล่ียนเข้ากองทุนนี้) ตามวิธีการที่
บริษัทจัดการก าหนดได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการ
ก าหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ได้ทุกวันท าการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 
 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน     ความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น 
ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ       รับซื้อคืน และ/หรือ 
ตามวิธีการอื่นใดที่บริษทัจัดการก าหนด ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจดัการก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการ
ไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
 

 กำรสั่งขำยคนืหนว่ยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปิดรับค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ   
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน     ความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น 
ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ       รับซื้อคืน และ/หรือ 
ตามวิธีการอื่นใดที่บริษทัจัดการก าหนด ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจดัการก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการ
ไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  โดยช าระเงินคืนให้ตามที่ผู้ถือ
หน่วย/ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน 
 

 กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
o กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้า :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตาม

ข้อก าหนดการส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

o กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ตาม

ข้อก าหนดการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในตา่งประเทศ ซึ่งวันหยดุท าการของกองทุนรวมตา่งประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่
ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าส่ังซื้อ/ขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลา
ในการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 
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 ชื่อบัญชีในกำรสั่งซือ้/สับเปลีย่นเข้ำกองทนุ 

“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ภัทร” 
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดงันี ้

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 าระค่าซื้อหน่วยลงทุน  
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

 
Q : กรณีใดทีบ่ริษัทจดักำรสงวนสทิธิไม่ขำยหน่วยลงทนุ? 
A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/
หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่
อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา  

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

 ในกรณีท่ีค าส่ังซื้อจะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน   
หรือท าให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน  
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Q : กองทุนมีข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้ว และกำรหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร? 

A : การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ ข้อ 10) 
 บริษัทจัดการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดไว้แล้วได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ เล่ือน
ก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน) 

 
การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ ข้อ 11) 
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ 

 ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ 
 กรณีมีเหตุจ าเป็นโดยความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก

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

 ส าหรับกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 
- ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ 
- ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี 
- มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

 เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ ผู้ลงทุน 
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม  
 การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคัญ 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษทัจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน

เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
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การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 

 กรณีอยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว  
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิกกองทุนรวม
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

 
การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ัง
ขายคืนหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วัน
ท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

    
Q : กองทุนก ำหนดวธิีกำรโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ำกดักำรโอนไวอ้ย่ำงไร? 
A : วิธีการโอนหน่วยลงทุน  

 ผู้โอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานนายทะเบียนหนว่ยลงทุน หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนท่ีเปิดบัญชีกองทุนไว ้

 ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ 
 ในกรณีท่ีผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องน าส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน

เพื่อท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่องการ
ขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้
โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยค าขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกตอ้งและครบถว้น 
ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อย
แล้ว 

 
ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน   

 บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีที่
การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/
หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่
อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา  
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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธค าส่ังการโอนหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท าให้บริษัทจัดการ
และหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน 

(รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ ข้อ 13) 
 
Q : ท่ำนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด? 
A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ จากช่องทางใดช่องทางหน่ึงหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 

1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.phatraasset.com   
2) หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน และ/หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับอื่นตามที่บริษัทจัดการก าหนด 
3) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) 

 
สิทธขิองผู้ถือหนว่ย 

Q : กองทุนนี้มกีำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม?่ อย่ำงไร? 
A : บริษัทจัดการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันท าการซื้อขายหรือ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และจะสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนทางไปรษณีย์ 

 
Q : ผู้ถือหนว่ยอำจถูกจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใดบ้ำง ภำยใต้เงือ่นไขอย่ำงไร? 
A : - บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 

 กองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเขา้ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการ 
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิัทจัดการ 
- ผู้ถือหน่วยอาจจะถูกจ ากดัสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถอืหน่วยนั้นในส่วนทีเ่กินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 
Q :  มีข้อจ ำกัดในกำรถือหนว่ยลงทุนหรือไม่ ? 
A : - กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือเพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตั้งและจัดการกองทุนรวม หากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้

กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เขา้ข้อยกเว้นตาม 
ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

         - บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิเสธการขายหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังซื้อหรือท า 
          รายการโอนหน่วยลงทุน ท่ีอาจท าให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของ 
          จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม  
Q : ช่องทำงและวิธกีำรที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สทิธิออกเสียงและกำรด ำเนนิกำรใช้สิทธิออกเสียง

ของบริษทัจดักำรกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A : ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.phatraasset.com 
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Q : หำกท่ำนตอ้งกำรร้องเรียนจะท ำไดอ้ย่ำงไร ? 
A : 1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ภัทร จ ากัด  
        การตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ 

2) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ 
 3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุ (ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2724-4000  
 

กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร: ไม่มี  

 
 
 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนนิกำรของกองทุนรวม 

Q : บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวม ? 
A : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม มีดังนี้ 
  

 ข้อมูลบริษทัจดักำร : 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ  
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ 0-2305-9800  
โทรสาร 0-2305-9803-4 

 ดัชนีชี้วดักำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ ได้รับการรับรอง CAC1  

 มูลค่ำทรัพย์สนิสทุธิภำยใตก้ำร
บริหำรจัดกำร : 
(ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2562) 

68,536.58 ล้านบาท       

 จ ำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใต้
กำรบริหำรจัดกำร : 
(ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2562) 

35 กองทุน  

 รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร : 
1) คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ 

 
คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์   
คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  
คุณกุลนันท์ ซานไทโว 
คุณยุทธพล ลาภละมูล   

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

                                                                                 
1 CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
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2) คณะผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ์ 
คุณณัฐจุฑา คุปตารักษ์  
คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส 
คุณจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ 
คุณกษดิิษ ทองปลวิ 

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

 รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทุน : 
 

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

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

 รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน : 
1) คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ 
    (ผู้จัดกำรกองทุนหลัก) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปริญญาโท  MSC in Finance and Management, 
University of Exeter 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด 

- อดีตผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

      2) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ ์
    (ผู้จัดกำรกองทนุหลัก) 

o ประวัติกำรศึกษำ - ปริญญาโท  MSc Finance (International Program) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
- CFA Level 1 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากดั  
สายงานจัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
บลจ. เอเชียเวลท์ จ ากัด ฝ่ายลงทนุ  

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส   
บลจ. ธนชาต จ ากัด ฝ่ายลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน   
บลจ. เกียรตินาคิน จ ากัด ฝ่ายลงทุน 
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- อดีตผู้จัดการกองทุน   
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายลงทุน 

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และสินทรัพย์
ทางเลือก 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
3)  คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกลุ 
  (ผู้จัดกำรกองทุนหลกั) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากดั  

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากดั  

 อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียงอาวุโส  
ฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์ร บริษัท ทิสโก้  
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุนและสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า 

- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
ตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 4)  คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์ 
   (ผู้จัดกำรกองทุนหลัก) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปริญญาโท  MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

-  ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

-  บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุน
รวมตราสารทางเลือก 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
5) คุณอลิสำ  กัมพลพนัธ ์
    (ผู้จัดกำรกองทนุรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ - ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel University 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากดั 

- ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล  
สายงานจัดการลงทุน บล. ภัทร จ ากดั (มหาชน) 

- อดีตผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ยูโอบี (ไทย) จ ากัด 

- อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จ ากดั (มหาชน) 
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สายงานจัดการลงทุน 
 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

6) คุณสุรำช เซท,ี CFA 
        (ผู้จัดกำรกองทุนรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
- CFA charterholder 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด 

- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จ ากดั 
 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

7) คุณสุทนิ แซ่โง้ว, CFA 
   (ผู้จัดกำรกองทนุรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

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

- CFA charterholder 
 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

 
- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้จัดการกองทุน  
บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) 

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

  8) คุณเศรษฐำ ปวีณอภิชำต 
    (ผู้จัดกำรกองทนุรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปริญญาโท MBA, National Institute of Development 
Administration (NIDA) 

-  CFA level 1 
 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

 
- ผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้จัดการกองทุน  
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

9)  คุณยุทธพล ลำภละมูล, CFA 
(ผู้จัดกำรกองทนุรอง) 

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

- CFA charterholder 
 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

 
- อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
หัวหน้าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล สายงานบริหารเงินลงทุน 
บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
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 อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน 

10) คุณศรชัย เตรียมวรกุล, CFA 
(ผู้จัดกำรสภำพคลอ่ง) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  
- CFA Charterholder 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

- ผู้อ านวยการอาวุโส  
 งานลงทุนตราสารหนี้ บลจ. ภัทร จ ากัด  
- อดีตผู้อ านวยการอาวุโส  
งานลงทุนและบริหารสภาพคล่อง 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

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

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าอัตราดอกเบี้ยและอตัรา
แลกเปล่ียน 

11) คุณริสำ ศิริวัฒน,์ CFA 
(ผู้จัดกำรสภำพคลอ่ง) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปริญญาตร ี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(เกยีรตินิยมอันดับ2) 

- CFA Charterholder 
 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

 
- ผู้จัดการกองทุน  
 สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด 
- อดีตนักวิเคราะห์การลงทุน   
บริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันชวีติ จ ากดั 

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี ้
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน 

- วิเคราะห์เครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 
12)  คุณชวณฐั ไพศำลวงศ์ด ี

(ผู้จัดกำรสภำพคลอ่ง) 
o ประวัติกำรศึกษำ 

 
- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาการเงิน วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- CFA Level 1 
 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

 
- ผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากดั 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้           
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จ ากัด      

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวม
ตราสารหนี ้

- ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง
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จากอตัราแลกเปล่ียน 
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 
 

 รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)          โทรศัพท ์: Contact Center 0-2165-5555 
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท ์: 0-2305-9559 
 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)    โทรศัพท์ : 0-2359-0000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ : 0-2217-8888 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2658-8888 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)     โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั (มหาชน)    โทรศัพท ์: 0-2695-5000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  โทรศัพท์ : 0-2857-7799 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  โทรศัพท์ : 0-2846-8649 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2646-9650 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากดั      โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878   
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท ์: 0-2635-1718 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด     โทรศัพท์ : 0-2680-1111 
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากดั  โทรศัพท์ : 0-2660-6677 
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2658-5800 
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน)     โทรศัพท์ : 0-2659-3456 
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน)     โทรศัพท์ : 0-2684-8888 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด     โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 
 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จ ากดั (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2680-5000 
 บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ : 0-2205-7000 
 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด     โทรศัพท์ : 0-2223-2288 
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบ ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทรศัพท์ : 0-2862-9797 
 บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จ ากดั โทรศัพท์ : 0-2861-5508 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2648-1111 
 บริษัท หลักทรัพย์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด   โทรศัพท์ : 0-2009-8888 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)      โทรศัพท์ : 0-2795-1000 
 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากดั (มหาชน)    โทรศัพท์ : 0-2618-1111 
 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน)      โทรศัพท์: 02 626 7777, 02 626 7778 
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 บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด  โทรศัพท์: 02 026 6222 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จ ากัด   โทรศัพท์: 02 026 5100 

 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ รวมถงึช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด เช่น 
บริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์ อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอรเ์น็ต เป็นต้น  
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ทั้งนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ
ท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
 
 
 

Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรำยชื่อผู้ถือหนว่ยลงทนุเพื่อให้กำรช ำระเงินและจัดสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้ถือหนว่ยเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง? 

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
 โทรศัพท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4 
 
Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษำทรัพย์สินและดูแลบริษัทจดักำรให้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนทีต่กลงไว้ ? 
   ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
     โทรศัพท์ 0-2724-4000  
  ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน ์มีหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งตัง้แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้าทีต่ามกฎหมายในการรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุด้วย 
 

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงนิของกองทนุรวมที่ท่ำนลงทนุ ? 
A : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล  นางขวัญใจ เกยีรติกงัวาฬไกล  นายสาธติ เกียรติกงัวาฬไกล 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 

 

ช่องทำงที่ผู้ลงทนุสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

Q : ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุจำกชอ่งทำงใด ? 
A : 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ภัทร จ ากัด  
 ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 
 2.  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.phatraasset.com 
 3. ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

http://www.phatraasset.com/
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 มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดักำรถือหนว่ยลงทุนที่ปรำกฏขึน้แล้วในปัจจุบันหรือไม่ 
 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562  ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของ
 บริษัทจัดการท่ี http://www.phatraasset.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเส่ียง  

กองทุนจะน าเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปลงทุนโดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว โดยมี net 
exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  กองทุนนี้เหมาะ
ส าหรับผู้ลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว 
กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปล่ียนของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมี
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเหลืออยู่ 
 
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของกองทุนหลัก  
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุในตรำสำรทนุ (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจากความผันผวน
ของปัจจัยต่างๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งส่งผลให้ราคาของ
ตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในหนี้สำธำรณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนบางส่วนในหนี้สาธารณะ 
(Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเส่ียงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเส่ียงหากผู้ออกตราสารผิดนัดช าระหนี้  
(3) ควำมเสี่ยงจำกตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงินลงทุนบางส่วนจะ
มีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมีข้อจ ากัดหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) เช่น ระบบ
การช าระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าช้าหรืออาจเกิดการผิดพลาดของระบบหรือการปฏิบัติงานของคู่สัญญา บทบาทหน้าที่
ขององค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชัดเจน และโปร่งใสเท่าตลาดที่พัฒนาแล้ว และระดับสภาพคล่องของตลาด ที่อยู่ใน
ระดับต่ า และความผันผวนของระดับราคาที่สูง นอกจากนั้นอาจมี เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจ ากัดของนักลงทุน
ต่างชาติและความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกิดใหม่ ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกับการด าเนินงานของตลาด 

http://www.phatraasset.com/
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(4) ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk): กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็นหลักทรัพย์หลักของกองทุน ซึ่งตรา
สารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ท าให้มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินสกุลหลัก
กับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย และอาจท าให้เกิดก าไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้ 
(5) ควำมเสี่ยงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทุนหลักอาจมีการท าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งท าให้กองทุนมีความเส่ียงสูงกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ (Official 
stock exchange) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพคล่องที่อาจต่ ากว่า หรือการก ากับดูแลที่อาจไม่รัดกุมเท่าตลาดที่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในการ
พิจารณาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์จะน าปัจจัยความเส่ียงเหล่านี้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนท าการซื้อขายแต่ละครั้ง 
(6) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives  Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความ
เส่ียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน ( Efficient Portfolio 
Management) และป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสารอนุพันธ์ อาจท าให้ความผันผวนของ
กองทุนเพิ่มสูงขึ้น และการป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนอาจท าไม่ได้เต็มจ านวน 
 
 
 
 
ควำมเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ  
 

ประเภทของควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทรำบ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเส่ียงที่เกิดจากราคา
หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงิน
รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 
เป็นต้น 

กองทุนจะท าการวิเคราะหถ์ึงปจัจัยตา่งๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อ
การปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแห่งหน้ี รวมถึง
อัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยผู้จัดการกองทุนจะ
เป็นผู้วิเคราะห์และคดัสรรตราสารท่ีจะลงทุน และดูความ
เหมาะสมในเรื่องระยะเวลาในการลงทุนในตราสารต่างๆ  จึงท าให้
สามารถลดความเส่ียงจากปจัจยัดังกล่าวได้ 

ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)  
 ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัท ท าให้ ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น 
ความสามารถในการช าระหนี้ และผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

กองทุนจะท าการวิเคราะห์และพจิารณาความนา่เชือ่ถือของผู้ออก
หลักทรัพย์ก่อนลงทุน และติดตามผลประกอบการของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

ควำมเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and 
Political Risk) ความเส่ียงที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย และการท าธุรกรรม
ทางเงิน  

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐาน
ต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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ประเภทของควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทรำบ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk) ความเส่ียงที่เกิดจากทางการของประเทศที่
กองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ 
ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้
ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้จัดการกองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการน าเงินลงทุนกลับของประเทศที่
เข้ าลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
ความเส่ียงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่า
เงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเส่ียง โดยจะพิจารณาลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Hedge) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนไว้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลก าไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากอัตราแลกเปล่ียนได้ อีกทั้งการท าธุรกรรมป้องกัน
ความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนรวม
โดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

ควำมเสี่ยงจากกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) 
ความเส่ียงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิง
อยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ท าให้
กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ด ารงสถานะเปิดรับ
ความเส่ียง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
และความเส่ียงจากการท่ีราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวน
สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงท าให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้
ก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย 

กองทุนจะลงทนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียน อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปล่ียนไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ 

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเส่ียง
จากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุนได้ในราคาที่
เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่
ต้องการ 

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีสภาพคล่อง 
โดยค านึงถึงปริมาณการซื้อขายให้อยู่ในระดับที่พอประมาณถึงมี
สภาพคล่องสูงเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ประกอบกับ
แนวทางในการบริหารความเส่ียงของกองทุน บริษัทจัดการได้
ก าหนดให้มีการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ทุกวันท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ดังนั้น จึงท าให้ความเส่ียงด้านสภาพคล่องต่ า 

ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุนอาจมีความเส่ียง
ทางกฎหมาย ในกรณีท่ีหากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางภาษีที่
ท าให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ 
นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความ
เส่ียงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ออกกฎเกณฑ์ที่เป็น
อุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงิน

กองทุนจะเลือกลงทุนในประเทศที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่ามีความ
เส่ียงทางกฎหมายในระดับต่ า 
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ประเภทของควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทรำบ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ต้น  
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counterparty Risk) 
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน อาจมีความเส่ียงทางด้าน
เครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาใน
การท าธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผล
การด าเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะ
จ่ายเงินตามภาระผูกพัน 

บริษัทจัดการจะท าการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและ
สม่ าเสมอ โดยคัดเลือกคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในอันดับ Investment grade จากสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ  บริษัท
จัดการจะพิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเส่ียงจากการที่คู่สัญญาในการท า
ธุรกรรมไม่สามารถท าตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ 

 
ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียงดังกล่าวขา้งต้น ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบรษิทัจัดการ โดยค านงึถงึประโยชน์สูงสุด
ของกองทุนและผู้ลงทุน 

 
ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุน 

 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ 

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2อันดับแรกขึ้นไป 
 

ไม่จ ากดัอัตราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  แต่ต่ ากว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ไม่จ ากดัอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่าง

ใดอยา่งหน่ึงดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกัน 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมภูีมิล าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของ ธพ.ตา่งประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ใน
ประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 10% หรือ  
(2) น้ าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
5.2.2   ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วต้อง
เป็นบุคคลดงันี ้
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย 
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้อง
ขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี ้
6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุน
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสาร
ทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มกีารเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่หุ้นของบรษิัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
บริษัทท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุ้นออกจากการ
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังนี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูกที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ.   ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

รวมกันไมเ่กินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า  
(1)10% หรือ  
(2)น้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ 
6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated Market 
6.5  DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไมเ่กิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อตัรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกันหรือการเขา้

เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดงักลา่ว 
ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน 
benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือ
คู่สัญญา ดังนี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ีย
ตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใชก้ับ MF ที่อายุกองทุน 
คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ท้ังนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุ
โครงการ ≥ 1 ป ี

 
 
 
 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1  B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MFได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้ MFสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได ้
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี
ลักษณะครบถว้นดงันี ้
2.3.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating 

รวมกันไมเ่กิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก ่

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารท่ีต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade/unrated) 

รวมกัน 
ไม่เกิน 15% 

 

6 derivatives ดังนี ้
6.1 hedging limit : 
การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

 
ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่ 

7 หน่วย CIS ที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 
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หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเกีย่วกับ product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อตัรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมควำมมสี่วนไดเ้สียในกิจกำรที่ลงทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตรำส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทุก MF รวมกันภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน 

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน ตรา

สาร Basel III และ  ศุกูกของผู้ออก
รายใดรายหนึง่  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐัไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 
 
 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)*  ของผู้ออกตราสารราย
นั้น ตามที่เปดิเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่า
หน้ีสินดังกล่าวของเจา้หน้ีที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยมืจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มหีน้ีสินทางการเงินตามทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามขอ้นี้ของผู้ออกรายนั้นเปน็รายครั้ง  เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดับต่ ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกันรวมกันไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดงักล่าวเปน็รายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 
หมายเหต:ุ *หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้
ออกตราสารดังกลา่วไดจ้ัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายวา่
ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นทีย่อมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตรำส่วน 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
**รวมถึงกรณยีังไมค่รบก าหนดการจัดท างบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่
ออกหน่วยนั้น  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้  
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 
ทั้งนี้ การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม* (ร้อยละต่อปขีองมูลค่ำทรัพย์สนิของกองทุน) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ 
อัตรำ 

ตำมโครงกำร** 
เรียกเก็บจริงรอบปี** 
4 ธ.ค. 58 – 30 พ.ย. 60 

เรียกเก็บจริงรอบปี** 
1 ธ.ค. 59 – 30 พ.ย. 61 

เรียกเก็บจริงรอบปี** 
1 ธ.ค. 60 – 30 พ.ย. 62 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมดที่
ประมำณกำรได้ 

ไม่เกิน 4.8150 1.747 1.747 1.747 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
(Management Fee) 

ไม่เกิน 2.6750 1.605 1.605 1.605 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
(Trustee Fee) 

ไม่เกิน  0.1070 0.035 0.035 0.035 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
(Registrar Fee) 

ไม่เกิน  0.5350 0.107 0.107 0.107 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมดที่
ประมำณกำรไม่ได้ 

ไม่เกิน 4.8150 0.003 0.003 0.005 

2.1 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่า
ประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าจัดพิมพ์เอกสารส าหรับ
กองทุน เป็นต้น *** 

ตามที่จ่ายจริง 0.003 0.003 0.005 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด ไม่เกิน 4.8150 1.750 1.753 1.752 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน***,**** (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

รำยกำรที่เรียกเก็บ 
อัตรำ 

ตำมโครงกำร** 
เรียกเก็บจริงรอบปี** 
4 ธ.ค. 58 – 30 พ.ย. 60 

เรียกเก็บจริงรอบปี** 
1 ธ.ค. 59 – 30 พ.ย. 61 

เรียกเก็บจริงรอบปี** 
1 ธ.ค. 60 – 30 พ.ย. 62 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(Front-end Fee) 

ไม่เกิน 2.00 1.00 1.00 1.00 

2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(Back-end Fee) 

ไม่เกิน 2.00 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(Switching Fee) 

    

-  กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switch Out) ไม่เกิน 2.00 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

-  กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switch In) ไม่เกิน 2.00 1.00 1.00 1.00 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
* การค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษทัจัดการจะค านวณจากมูลค่าทรัพย์สนิทั้งหมด
หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นในวนัท าการนั้น 
** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกัน และภาษดีังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุน 
*** ค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่แต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ในกรณคี่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิขึ้นไป บริษัทจะเปดิเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็นรายการ
ต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และรายการใดๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจะรวมคา่ใช้จ่าย
ดังกล่าวไว้เป็นรายการคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ และแสดงไว้เป็นรายการสดุท้าย 
**** โดยค่าธรรมเนียมอาจเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผูล้งทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าการซ้ือหน่วย
ลงทุนในแตล่ะครั้งหรือการก าหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษทัจัดการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยบรษิัทจัดการ
อาจจะพิจารณาน าค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดเข้าเป็นรายได้ของกองทุนรวม 
 
หมายเหตุ  
1) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน ข้อ 15.2.6   
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัต ราไม่เกิน 
ร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หรือ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผูกพัน 
 ของ กองทุนเปิดภทัร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 

 รำยละเอียดกำรลงทุน 

 
 

 

 รำยละเอียดกำรกู้ยืมเงนิและกำรขำยโดยมีสัญญำซือ้คนื 
 - ไม่มี – 

 รำยละเอียดกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยลว่งหน้ำ 
 - ไม่มี – 
 

 รำยละเอียดกรณีลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 
 - ไม่มี – 

 รำยงำนสรุปจ ำนวนเงินลงทนุในตรำสำรหนี้ เงนิฝำก หรือตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทนุ 
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 รำยละเอียดและอันดับควำมน่ำเชือ่ถือของตรำสำรแห่งหนี ้เงินฝำก หรือตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ทีก่องทุนลงทนุหรือมีไว้เป็น
รำยตัว  

 

 

 

ค ำอธิบำยกำรจัดอนัดับตรำสำรของสถำบนัจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถือ 
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สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Tris Rating 
ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหน้ีระยะกลำงและยำวมีอำยุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น

ไป 
ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหน้ีระยะสั้นมีอำยุต่ ำกวำ่ 1 ปี 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถใน
การช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงต่ ามาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และ       

 คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ  

 เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ

ดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิต
ที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยน 
แปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความ 
สามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูง
กว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
ตั้งใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

C มีความเสี่ ยงในการผิดนั ดช าระหนี้ สู งที่ สุ ด  ผู้ ออกตราสารหนี้ ไม่ มี
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน 
โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการช าระหน้ีได ้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหน้ี โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 

 
        อันดับเครดิตจำก AA ถึง C อำจมีเครื่องหมำย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ำย 
เพื่อจ ำแนกควำมแตกต่ำงของคุณภำพของอันดับเครดิตภำยในระดบัเดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
ในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระ
หนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิต
ในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้าน
การผิดนัดช าระหน้ีที่สูงย่ิงขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ง
ในระดับดี และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่า
พอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับ
ได ้

T4 ผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

          อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสาร
หนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตรา
สารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating 
Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้
ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระ
หนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับ
ความสามารถในการช าระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง  

                                     หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Fitch Rating 

ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะยำว  
ส ำหรับประเทศไทย 

ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะสั้น  
ส ำหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความ
น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตรา
สารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตรา
สารทางการเงินท่ีออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตรา
สารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้
ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารหนี้อื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบ
กับ 

ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่านี้ภายในประเทศน้ันๆ มีความไม่แน่นอนในระดับ
หนึ่งและ ความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลา
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงิน
ยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจ ากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตามก าหนด
อย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตาม
ก าหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถใน
การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การด าเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กร
หรือตราสารหนี้ซึ่งก าลังอยู่ในภาวะผิดนัดช าระหน้ี ในปัจจุบัน        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตาม
ก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้
อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะ
ก าหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์  “ + ”  แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามก าหนดเวลา
ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน 
อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า                          

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่น
ในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับ
การจัดอันดับที่สูงกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการช าระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการ
ด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหน้ีที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น                      
 หมำยเหตุประกอบกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระยะยำว ในระยะสั้น ส ำหรับ

ประเทศไทย 
            เครื่องบ่งชี้พิเศษส าหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ทุกระดับ เ พ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล 
เครื่องหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส าหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
หลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ 
“AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ ากว่า  “CCC (tha)”   
       ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว
ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
       สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
อันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าว
อาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น 
“สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ าลง หรือ “สัญญาณ
วิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ 
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ Moody’s Rating 
ค ำอธิบำยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมคีวามเสี่ยงในระดับต่ าที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง 
และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่น าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพ้ืนฐานที่น าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีสร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีมาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้  
 
หมายเหตุ: การเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ต้ังแต่อันดับ Aa ถึง Caa การก ากับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตราสารหนี้
ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนั้น และการก ากับ
ด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ าที่สุดในอันดับนั้น 

 
 

 อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.13 เท่า 
 

 ผลขำดทุนสงูสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown) = -19.13% 

  (ในกรณีกองทุนมีอายุไมถ่ึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็นข้อมูลตัง้แตว่ันจดทะเบียนกองทุนถงึวันส้ินรอบระยะเวลาบญัชี) 
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ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 
ณ วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  2,399,679,907.44 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน 11.8926 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จดัตั้ง
กองทุน2 

กองทุนรวม  14.94% 5.32% 6.61% 6.58% 6.67% N/A N/A 4.44% 
ตัวชีว้ัด3 14.31% 6.17% 7.06% 4.50% 5.99% N/A N/A 5.44% 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน2 

11.76% 9.28% 11.46% 12.48% 11.01% N/A N/A 11.70% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด2 

10.37% 8.17% 10.16% 11.51% 9.79% N/A N/A 10.64% 

 
ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4 (%ต่อปี)  

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.64% -1.43% 14.09% -8.56% 

ตัวชี้วัด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.05% 6.51% 12.83% -10.15% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.17% 13.40% 7.68% 13.12% 

ความผันผวนของ 
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.45% 12.54% 6.51% 11.87% 

1. เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 
2. % ต่อป ี
3. ดัชน:ี MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน 
4. หากกองทุนรวมมีผลการด าเนนิงานตัง้แตว่ันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานตัง้แตจ่ัดตัง้กองทุนรวม
จนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
 
 
หมำยเหต ุ:  1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ไดเ้ปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต  

  2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทนุควรท าความเขา้ใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
  3. จดทะเบียนจดัตัง้กองทุนวันที่ 4 ธันวาคม 2558 
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ข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)   
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) 
 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง
ปวงแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่ างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท
จัดการและบริษัทประกันชีวิต  หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้ 
(1) มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า และจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า:  
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน  ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น  การ
เวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน     การขอสับเปล่ียนกองทุนระหว่างสัญญา  ซึ่ง
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การส่ังซื้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน จ านวนหน่วย
ลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างจาก
การซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อก าหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดท าโดยบริษัทประกันชีวิต 
 
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้า
ประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยสามารถช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็ค
ส่วนบุคคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด  
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาท าการในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการส่ัง ซื้อ 
วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดย
ระยะเวลาในการส่ังซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  และเมื่อรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน
สมบูรณ์แล้ว  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็น
อย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการส่ังซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าค าส่ั ง
ดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน 
 
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ 
บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน  วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการกองทุน และ
ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน  และเมื่อรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จ
ส้ินสมบูรณ์แล้ว    ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจ านวนขั้นต่ า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ส าหรับผู้ลงทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวัน
ท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด 
หรือที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
 
(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืน
หน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตาม
อัตราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ ากว่ามูลค่าขั้นต่ าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภาย ใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกา รลงทุน บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยัน
การส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออก
เอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 
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(5) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชวีิต ตามจ านวนขัน้
ต่ าจ านวนเงินคงเหลือขั้นต่ า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต 
การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) 
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิต 
และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ การด าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งก าหนดโดยบริษัทประกันชีวิต  มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้ 
(1) การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว 
(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจ าตามค าส่ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ 
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนโดยอัตโนมัติตามค าส่ังในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ให้มีสัดส่วน
การลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นไปตามที่
ก าหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิต
แต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนแล้ว 
 
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 าส่ังครั้งแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี 
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตาม
ช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
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(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน: 
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัท
ประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึงข้อมูล
นั้นได้   และบริษัทประกันชีวิตจะด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป 
 
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดง
ฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะ
การเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชวีิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเตมิจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไข
ที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิ ต
ควบการลงทุนโดยตรง 
 
(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
นี้เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด ดังนี้ 
(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน 
(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน 
(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการรวบรวม และน าส่งค าส่ังซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น 
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกัน
ชีวิตนั้น 
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวของฝ่ายขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบ
ค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน 
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น 
(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 
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(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทก าหนด 
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย (คปภ.) 
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่น 
 
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี 
 
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิตควบ
การลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต โดยถือวา่
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปล่ียนแปลง
เงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัท
ประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้บริการส่ังซื้อขายสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการส 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 วนัที่ 2 กันยำยน 2563 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการจดัการกองทุนและ 

รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุเปิดภทัร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี 

 

ค าจ ากดัความ / ค านยิาม :  

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี 

กองทนุ/กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี 

บรษัิทจัดการ หมายถงึ บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ภัทร จ ากัด 

กองทนุหลัก หมายถงึ กองทนุรวมตา่งประเทศทีก่องทนุน าเงนิสว่นใหญ่ไปลงทนุ 

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

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ภัทร จ ากัด 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หมายถงึ บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีบ่รษัิทจัดการมอบหมายใหท้ าหนา้ทีข่ายหรอื

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแลว้แตก่รณขีองกองทนุรวม 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหท้ าการ 

ซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย ์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

วันท าการ หมายถงึ วันเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  หมายถงึ วันท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่เป็นวันท าการ

ปกตขิองบรษัิทจัดการและของกองทนุหลัก วันท าการของประเทศทีก่องทนุลงทนุ 

และวันท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในตา่งประเทศ และรวมถงึ

สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่กีารตดิตอ่ซือ้ขายหลักทรัพย ์

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ 

ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วันท าการทีค่ านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ หักดว้ย คา่ธรรมเนียมการรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ค าเสนอซือ้ หมายถงึ ค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกจิการเป็นการท่ัวไปทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ตอ้ง 

ปฏบัิตติามประกาศวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพย์

เพือ่ครอบง ากจิการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลัง หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งโดย

แกไ้ขราคายอ้นหลังตัง้แตวั่นทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งจนถงึปัจจบัุน  

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีม่ี

ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคา

หน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวน

หน่วยลงทนุ  

กจิการ หมายถงึ บรษัิททีม่หีลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิททีม่หีลักทรัพย์

ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชน จ ากัด 
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กลุม่กจิการ หมายถงึ บรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบัญช ี

ก าหนดเกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม  

อันดับความน่าเชือ่ถอื หมายถงึ สัญลักษณ์ทีใ่ชใ้นการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื 

อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(Investment grade)  

หมายถงึ อนัดับความน่าเชือ่ถอืทีแ่ตล่ะสถาบันจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับจากส านักงาน ก าหนดวา่เป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีผู่ล้งทนุสามารถลงทนุ

ได ้ซึง่เป็นอันดับความน่าเชือ่ถอืครัง้ลา่สดุทีไ่ดรั้บการจัดอนัดับโดยสถาบันจัดอันดับ

ความน่าเชือ่ถอืทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และเป็นอันดับความ

น่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ เวน้แตใ่นกรณีทีไ่มม่กีารจัดอันดับความ

น่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ กองทนุจะใช ้(1) อันดบัความน่าเชือ่ถอืของ

ผูอ้อกหรอืคูส่ัญญา โดยในกรณีทีผู่อ้อกหรอืคูส่ัญญาเป็นธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จัดตัง้ข ึน้ ใหห้มายความรวมถงึอันดับความน่าเชือ่ถอืสนับสนุน (support credit) ซึง่

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืประเมนิจากแนวโนม้ทีธ่นาคารดังกลา่วจะไดรั้บการ

สนับสนุนทางการเงนิจากรัฐบาลเมือ่มกีรณีจ าเป็น หรอื (2) อันดับความน่าเชือ่ถอื

ของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลงั หรอืผูค้ ้าประกัน  

สถาบันการเงนิตามกฎหมาย

ไทย 

หมายถงึ สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบัน 

การเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิหลกัทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีน 

กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่ท าการสง่เสรมิและ 

พัฒนาธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภททีเ่กีย่วกับการจัดการลงทนุ  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

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

ขอ้ผกูพัน หมายถงึ ขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวมตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม  

บรษัิทประกันชวีติ  หมายถงึ บรษัิทประกนัชวีติผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกันชวีติตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการประกันชวีติ และไดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพย์

ประเภทการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์การคา้หลักทรัพย ์หรอืการจัดจ าหน่าย

หลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ซึง่บรษัิทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

ภายใตก้ารจัดการส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ โดยใหห้มายความ

รวมถงึบคุคลอืน่ใดทีอ่าจด าเนนิการดงักลา่วแทนหรอืในนามของบรษัิทประกนัชวีติ

ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรมธรรมป์ระกันชวีติ หมายถงึ กรมธรรมป์ระกนัชวีติทีไ่ดรั้บการอนุมัตจิากนายทะเบยีนส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิธรุกจิประกันภัย ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการประกัน

ชวีติ หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจ 

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทนุ  

หมายถงึ กรมธรรมท์ีบ่รษัิทประกันชวีติออกใหผู้เ้อาประกันภัย เพือ่เป็นหลักฐานวา่ผู ้

เอาประกันภัยและบรษัิทประกันชวีติไดม้กีารท าสัญญาประกันชวีติและสัญญาการ

ลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมกีารตกลงวา่ผูเ้อาประกันภัยจะช าระคา่เบีย้ประกันชวีติ

ใหแ้กบ่รษัิทประกันชวีติส าหรับการใหค้วามคุม้ครองตอ่การมรณะ หรอืการจา่ยเงนิ
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เมือ่มกีารทรงชพี และผูเ้อาประกนัจะช าระเงนิคา่หน่วยลงทนุเพือ่การลงทนุใน

กองทนุรวมโดยผ่านบรษัิทประกันชวีติ  

ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนั

ชวีติควบการลงทนุ 

หมายถงึ ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติซึง่เบีย้ประกันสว่นหนึง่หรอืทัง้หมดน ามา

ลงทนในกองทนุรวม โดยโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนในสว่นของกองทนุจะขึน้อยู่

กับผลการด าเนนิงานของกองทนุนัน้  

หน่วยลงทนุควบคูก่รมธรรม ์ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีข่ายควบคูไ่ปกับการขายกรมธรรมป์ระกนัชวีติ

ในรูปแบบของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ  

 มตพิเิศษ   หมายถงึ   มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวน

หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอื

แจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มตเิสยีงขา้งมาก   หมายถงึ  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุ

ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอื

ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน  

 

 

ค าอธบิายศพัทเ์พิม่เตมิเพือ่ประกอบการอธบิายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถงึค าศพัทท์ีป่รากฏใน

หวัขอ้ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนและอตัราสว่นการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวม 

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

“กลุม่กจิการ” บรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบัญชกี าหนดใหจั้ดท างบ

การเงนิรวม 

“กองทนุฟ้ืนฟ”ู กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย 

“กองทนุรวมเปิด” กองทนุรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

“กองทนุรวมพันธบัตร

เอเชยี” 

กองทนุรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ข ึน้เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกลุเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาค

ตามโครงการจัดตัง้กองทนุพันธบัตรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองที่

ประชมุกลุม่ธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of East Asia and Pacific Central 

Banks (EMEAP) 

“กองทนุรวมวายภุักษ์” กองทนุรวมทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่ 

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทนุ AI” กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทนุ buy & hold” กองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุอง

ทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม 

“กองทนุ CIS 

ตา่งประเทศ” 

กองทนุทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มลีักษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ 

(collective investment scheme) ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์

หรอืรูปอืน่ใด แตไ่มร่วมถงึกองทนุ property และกองทนุ infra ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ 
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“กองทนุ ETF 

ตา่งประเทศ” 

กองทนุ exchange traded fund ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ infra” รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มี

วัตถุประสงคห์ลักในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. 

ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“กองทนุ LTF” กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทนุ property” กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสังหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบ 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ย

หลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตาม 

กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

“กองทนุ UI” กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิข ึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives ทีม่ี

ลักษณะครบถว้นดังนี ้

1. ไมม่วัีตถุประสงคเ์พือ่หาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งท่ัวไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทนุรวม 

“เงนิฝากหรอืตราสา

เทยีบเทา่เงนิฝาก” 

ทรัพยส์นิดงันี ้

1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับเงนิฝาก  

2. สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลักชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีักษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับเงนิฝาก โดย

คูส่ัญญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ัญญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ

ผูรั้บฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุม่สนิคา้โภค

ภัณฑ”์ 

ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

“ดัชนีเงนิเฟ้อ” ดัชนีทีจั่ดท าข ึน้โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้

1. ตั๋วเงนิคลัง  
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2. พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.  

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

“ตราสารภาครัฐ 

ตา่งประเทศ” 

ตราสารทีม่รีูปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลัง 

ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อก

หรอืผูค้ ้าประกัน แตไ่มร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบันการเงนิไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรอืตา่งประเทศ 

ทีม่กีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารก ากับดแูลสถาบันการเงนิของ Basel Committee on 

Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 

หลักทรัพย์

ตา่งประเทศ” 

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” บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

“บรษัิทยอ่ย” บรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ

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) 

“ผูม้ภีาระผูกพัน” ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บ

อาวัล ผูส้ลักหลงั หรอืผูค้ ้าประกัน แลว้แตก่รณ ี

“ศนูยซ์ือ้ขาย 

derivatives” 

ศนูยซ์ือ้ขายดังนี ้

1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

2. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ข ึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมายตา่งประเทศและไดรั้บ
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การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ย

หลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย 

กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมาย ตา่งประเทศซึง่มี

วัตถุประสงคห์ลักในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกับกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. 

ทัง้นี้ ไมว่า่จะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ย

หลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมใน

ตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นทีอ่อกหุน้กู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีวั้ดของกองทนุ ซึง่เป็นดัชนีหรอืองคป์ระกอบของดัชนีทีม่กีารเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง

และสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

“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 ทีม่ลีักษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการ

ประกันความเสีย่งจากคูส่ัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดย

คูส่ัญญาฝ่ายหนึง่ซ ึง่มภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้กคู่ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิเหตกุารณ์

ทีม่ผีลตอ่การช าระหนี้ (credit event) ของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกันความเสีย่ง จะไดรั้บ

ผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมส าหรับการมภีาระผูกพันดังกลา่ว 

“credit event”  เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรอื

สัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืทีจั่ดท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการช าระหนี้ตาม
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ตราสารหรอืสัญญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อัตราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสัญญา กับราคา 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 ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มวัีตถุประสงคห์ลัก

ในการลงทนุในอสังหารมิทรัพยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์ทัง้นี้ ไม่

วา่กองทรัสตห์รอืกองดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“FX” อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก ่

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีน

มาร ์สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน าอัตราสว่นการลงทนุในแตล่ะบรษัิทที่

อยูใ่นกลุม่กจิการมาค านวณรวมกัน 

“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” มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านการลงทนุใน

ตราสารหรอืสัญญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่ับทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวาม

เสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

“Non-retail MF” กองทนุรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถาบัน ซึง่อยูภ่ายใตบั้งคับของ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุ

ทั่วไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และ
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กองทนุสว่นบคุคล 

“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 โดยศนูยก์ลางดังกลา่วอยูภ่ายใต ้

การก ากับดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหนา้ทีก่ ากับดแูลดา้นหลกัทรัพยห์รอืตราสารที่

มลีักษณะท 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 ึง่เป็นการประเมนิ

ความเสีย่งในการผดินัดช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธุรกจิหลกัทรัพย์

(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สนิคา้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

“WFE” World Federation of Exchanges 

หน่วยของกองทนุ

ตา่งประเทศ  

ตราสารหรอืหลักฐานซึง่แสดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะเจา้ของหรอืผูรั้บประโยชน์ตามโครงการ

จัดการลงทนุ (collective investment scheme) ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ไมว่า่

โครงการจัดการลงทนุดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 
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1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดภทัร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี  

 

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ) :  PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND  

 

1.3. ชือ่ยอ่ :  PHATRA GNP  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

 

1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

 

1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วัน  

 

1.8. อายโุครงการถงึวันที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  

 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการ ในกรณีทีก่องทนุระดมเงนิลงทนุจากการเสนอขายหน่วยลงทนุไดไ้ม่

เพยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุรวม หรอืไมส่ามารถระดมทนุไดค้รบ หรอืระดมทนุไดค้รบแตไ่มส่ามารถลงทนุไดต้าม

วัตถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม และ/หรอืไมส่ามารถสรรหาหรอืลงทนุในกองทนุหลักใดๆ หรอืตราสารใดๆ ทีม่นีโยบาย

การลงทนุสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทนุของโครงการ และ/หรอืเมือ่พจิารณาแลว้เห็นวา่เพือ่

ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืกรณทีีม่เีหตปัุจจัยอืน่ใด เชน่ มคีวามผันผวนในเรือ่งอัตราแลกเปลีย่น

หรอืผลตอบแทนจากการลงทนุ หรอืเศรษฐกจิและการเงนิ มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิรับอนุญาตใหน้ า

เงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ รวมถงึสถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เป็นตน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะคนื

เงนิใหก้ับผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุแลว้  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการ หากเป็นกรณีทีก่องทนุไทยไปลงทนุในกองทนุตา่งประเทศ แตก่องทนุ

ตา่งประเทศยกเลกิการระดมทนุหรอืระงับการสั่งซือ้หรอืขายหน่วยลงทนุ จนท าใหก้องทนุไทยไมส่ามารถบรหิารจัดการ

กองทนุไดต้ามวัตถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม โดยบรษัิทจัดการจะคนืเงนิใหก้ับผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการเมือ่มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่ค านวณตามมลูคา่ทีต่รา

ไวข้องหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดลดลงในวันท าการใดจนท าใหไ้มส่ามารถลงทนุ และ/หรอืบรหิารจัดการกองทนุ

ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม และ/หรอืมเีหตใุหเ้ชือ่ไดว้า่เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม และ/หรอืปัจจัยอืน่ใดเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะเลกิกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 10 

 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

2. จ านวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุที่

เสนอขาย :  

 

2.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  

1) ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุ

ของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิ

จ านวนเงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แตไ่มเ่ต็มจ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของ

โครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธดิ าเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และด าเนนิการจดทะเบยีน

กองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่นครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

2) หากบรษัิทจัดการน าเงนิไปลงทนุตา่งประเทศแลว้เกนิรอ้ยละ 75 ของวงเงนิทีไ่ดรั้บจัดสรรเพือ่การลงทนุใน

ตา่งประเทศ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เตมิเพือ่ลงทนุตา่งประเทศจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย และขอสงวนสทิธใินการเพิม่เงนิทนุจดทะเบยีนของโครงการไดโ้ดยถอืวา่

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 500,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 100.00 บาท  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.7. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป : 100.00 บาท  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.8. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื : ไมก่ าหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสั่งขายคนื : ไมก่ าหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ : 100.00 บาท  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ : 10 หน่วย  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ขอ้ 2.5 ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท บวก คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิขอ้ 2.6 ขอ้ 2.7 ขอ้ 2.8 ขอ้ 2.9 ขอ้ 2.10 และขอ้ 2.11 :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้แรก มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป 

มลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื มลูคา่หน่วยลงทนุ/จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ใน

อนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิท

จัดการจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันกอ่นวันด าเนนิการดงักลา่ว 

ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทกุแหง่ รวมถงึลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ และจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอ่ไป  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชหีรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืใน

บัญชนีอ้ยกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่หรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ตามทีก่ าหนดไว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้จ านวน 

 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

 

3.1. วัตถุประสงคข์องโครงการ :  

เพือ่เป็นทางเลอืกในการลงทนุระยะยาวของผูล้งทนุทั่วไป ทีต่อ้งการโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุ

ในตราสารทนุตา่งประเทศ กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเพยีงกองทนุเดยีว โดยม ีnet exposure 

ในตราสารดงักลา่ว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมทัง้นี้ ผูล้งทนุ

ตอ้งสามารถรับความเสีย่งของการลงทนุในตา่งประเทศได ้รวมทัง้มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึเศรษฐกจิและการลงทนุใน

ตา่งประเทศ  

 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารแหง่ทนุ  

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  

 

- กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

     ชือ่กองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทนุ Capital Group New Perspective Fund (Master Fund) 

     กองทนุหลักจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ลกัเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 

 

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ  

วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  
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3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

 

3.6. การลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วัตถุประสงคข์องการลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

 

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  

 

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  อืน่ ๆ  

- กองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี มุง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั (passive 

management) อยา่งไรก็ตาม ผลการด าเนนิงานของกองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี อาจแตกตา่งจาก

กองทนุหลัก และอาจท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ไมไ่ดเ้คลือ่นไหวตามกองทนุหลกัอยา่งสมบรูณ์ เนื่องจาก

ปัจจัยดา้นตา่ง ๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยของกองทนุ ปรมิาณการซือ้ขายของผูล้งทนุ และการป้องกนัความเสีย่งอัตรา

แลกเปลีย่น (ถา้ม)ี รวมถงึการด ารงทรัพยส์นิบางสว่นเพือ่เป็นสภาพคลอ่งของกองทนุ เป็นตน้ - Capital Group New 

Perspective Fund (กองทนุหลัก) มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชงิรุก (active management)  

 

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดสว่น (%):100.00 

หมายเหต:ุปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน 

 

หมายเหต:ุ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่

ภายใตก้รอบนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่ง

ชดัเจนถงึวันทีม่กีารเปลีย่นตัวชีวั้ด ค าอธบิายเกีย่วกับตัวชีวั้ด และเหตผุลในการเปลีย่นตัวชีวั้ดดังกลา่วผ่านการลง

ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้

  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณกีารเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษัิท

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

ด าเนนิงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีวั้ด

ไมไ่ดจั้ดท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อัตราดงักลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทบรษัิทจัดการจะแจง้เปลีย่นแปลงดงักลา่วผูถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบลว่งหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู

การตัดสนิใจลงทนุได ้

 

3.10. ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น  

 

 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกับนโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
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กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของ กองทนุ Capital Group New Perspective Fund (Master Fund) ในหน่วย

ลงทนุชนดิ Class Z (USD) เป็น class ทีเ่สนอขายแกนั่กลงทนุทั่วไป ซึง่จดทะเบยีนในประเทศ Luxembourg 

ด าเนนิงานตามระเบยีบของ UCITS โดยม ีnet exposure ในตราสารดังกลา่ว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม กองทนุหลักดงักลา่วบรหิารจัดการโดย The Capital Group 

Companies และลงทนุในรูปสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ  

ส าหรับเงนิลงทนุสว่นทีเ่หลอื กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในตราสารแหง่หนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสารทางการเงนิ 

และ/หรอืเงนิฝาก ตลอดจนหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้ในและตา่งประเทศ  

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) ดา้น

อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศโดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุตาม

สภาวการณ์ตลาดหรอืเมือ่บรษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีค่า่เงนิดอลลารส์หรัฐอเมรกิามแีนวโนม้ออ่นคา่ลง 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศในสดัสว่นทีค่อ่นขา้งมาก แตห่ากในกรณทีีค่า่เงนิดอลลารส์หรัฐอเมรกิามแีนวโนม้แข็งคา่ข ึน้ บรษัิทจัดการ

อาจพจิารณาไมล่งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ หรอื

ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศในสดัสว่นทีน่อ้ย ดังนัน้ 

กองทนุจงึยังคงมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศอยู ่ซ ึง่อาจท าใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจาก

อัตราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืต า่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตรา

แลกเปลีย่นดังกลา่วอาจมตีน้ทนุ ซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ข ึน้  

นอกจากนี้ ในสว่นของการลงทนุในประเทศ กองทนุจะไมล่งทนุลงทนุในตราสารหนี้ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่ที่

กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) หรอืทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Bond) 

และตราสารทนุทีไ่มจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) ยกเวน้ ในกรณี ดังตอ่ไปนี ้ 

1. ในวันทีล่งทนุหรอืไดม้า ตราสารหนี้นัน้ไดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(Investment grade) แตต่อ่มาตราสารหนี้ดงักลา่วถกูปรับลดอันดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-

investment grade)  

2. ในวันทีก่องทนุลงทนุหรอืไดม้า ตราสารทนุนัน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Listed Securities) แตต่อ่มาตราสาร

ทนุดงักลา่วไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities)  

ทัง้นี้ หากเกดิเหตตุามขอ้ 1 และ 2 กองทนุอาจจะยังคงมไีวซ้ ึง่ตราสารหนีด้ังกลา่วอยู ่โดยจะด ารงสัดสว่นใหเ้ป็นไป

ตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

กองทนุอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (Reverse Repo) หรอืธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื หรอื 

ธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์หรอืตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

กองทนุไมล่งทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

ทัง้นี้ กองทนุจะด ารงอัตราสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ โดยลงทนุซึง่สง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความ

เสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

อยา่งไรก็ดใีนกรณีทีก่ารลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน เกดิภัยพบัิติ

หรอืเหตกุารณ์ไมป่กตติา่งๆ และ/หรอืกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิหรอืการลงทนุในตา่งประเทศ 

และ/หรอื กรณีอืน่ใดทีจ่ะกอ่ความเสยีหายใหแ้กก่องทนุโดยรวม และ/หรอืวงเงนิลงทนุในตา่งประเทศเต็มเป็นการ

ชัว่คราว และ/หรอืในชว่งระหวา่งรอการลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลาประมาณ 30 วันนับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น

กองทนุรวม และ/หรอื 30 วันสดุทา้ยของกองทนุ และ/หรอื กองทนุอยูร่ะหวา่งการปรับพอรต์การลงทนุ ในชว่ง
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ระยะเวลาไมเ่กนิ 15 วันท าการซือ้ขาย และ/หรอืในชว่งกอ่นและหลงัการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในกรณีทีส่ัดสว่น

ของจ านวนเงนิลงทนุมนัียส าคัญตอ่ขนาดของกองทนุ ซึง่มรีะยะเวลาประมาณ 15 วันท าการซือ้ขาย กองทนุอาจ

จ าเป็นตอ้งชะลอการลงทนุในตา่งประเทศเป็นการชัว่คราว และอาจไมส่ามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามสัดสว่นการลงทนุซึง่

สง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราสว่นการลงทนุในตา่งประเทศให ้

เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

ในกรณีทีก่องทนุหลักมกีารลงทนุในตราสารทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และ/หรอื 

ตราสารทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นระดับทีต่ า่กวา่อันดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุ (Non-Investment Grade) 

และ/หรอื ตราสารทนุทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) ในอตัราสว่นทีม่ากกวา่รอ้ยละ 15 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุหลัก บรษัิทจัดการจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลัก เพือ่ใหอ้ัตราสว่นการ

ลงทนุในตราสารดังกลา่ว มอีัตราสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ดังนี ้ 

1) บรษัิทจัดการจะปรับลดสัดสว่นการลงทนุในกองทนุหลัก ภายใน 15 วันท าการนับแตวั่นทีรั่บทราบขอ้มลูการลงทนุใน

ตราสารดงักลา่วเกนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุหลัก ยกเวน้กรณทีีเ่กดิจากปัจจัยทีค่วบคมุไมไ่ด ้หรอื

กรณีจ าเป็นและสมควร ทีท่ าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการไดใ้นภายในระยะเวลาขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้สร็จ

ส ิน้โดยไมช่กัชา้ ทัง้นี้ เพือ่ไมใ่หอ้ัตราสว่นการลงทนุในตราสารดังกลา่วเกนิกวา่รอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุ  

2) หากการด าเนนิการปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกั มผีลท าใหก้ารลงทนุซึง่สง่ผลใหม้ ีnet exposure ที่

เกีย่วขอ้งกับความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการพจิารณาคัดเลอืกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหมแ่ทนกองทนุเดมิ โดยกองทนุตา่งประเทศ

ดังกลา่วจะมนีโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุ และมคีณุสมบัติ

ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้สร็จส ิน้โดยไมช่กัชา้ และ

จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยทราบตอ่ไป  

3) หากเกดิกรณใีดๆ ทีท่ าใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการคัดเลอืกกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหมแ่ทน

กองทนุเดมิได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนนิการเลกิกองทนุ โดยจะด าเนนิการจ าหน่ายหลักทรัพยห์รอื

ทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุ เพือ่คนืเงนิตามจ านวนทีร่วบรวมไดห้ลังหักคา่ใชจ้า่ยและส ารองคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกองทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีถ่อืตอ่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้

ทัง้หมด  

  

ในกรณีทีช่นดิของหน่วยลงทนุ (Class) หรอืกองทนุหลักทีก่องทนุลงทนุนัน้ไมเ่หมาะสมอกีตอ่ไป โดยอาจสบืเนื่องจาก

การทีช่นดิของหน่วยลงทนุ (Class) หรอืกองทนุหลักทีก่องทนุลงทนุมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดจนอาจสง่ผล

กระทบอยา่งมนัียส าคญั เชน่ เงือ่นไขการลงทนุ นโยบายการลงทนุ อตัราคา่ธรรมเนียม เป็นตน้ และ/หรอืไดรั้บ

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน เกดิภัยพบัิตหิรอืเกดิเหตกุารณ์ไมป่กติ

ตา่งๆ เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีก่ระทบตอ่การลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบ

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุตา่งประเทศ หรอืในกรณีทีก่องทนุไมส่ามารถเขา้ลงทนุในกองทนุหลักได ้หรอืในกรณีที่

บรษัิทจัดการเห็นวา่การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไมเ่หมาะสมอกีตอ่ไป เชน่ กรณีทีผ่ลตอบแทนของ

กองทนุหลักต า่กวา่ผลตอบแทนของกองทนุอืน่ๆ ทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกันอยา่งมนัียส าคัญหรอืตดิตอ่กนัเป็น

ระยะเวลานาน หรอืผลตอบแทนของกองทนุหลักต า่กวา่ตัวชีวั้ด (Benchmark) อยา่งมนัียส าคญั หรอืการลงทนุของ

กองทนุหลัก ไมเ่ป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรอืโครงการ หรอืเมือ่กองทนุหลักกระท าความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของ

หน่วยงานทีก่ ากับดแูลกองทนุตา่งประเทศหรอืมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีอ่าจสง่ผลตอ่การด าเนนิการของกองทนุ



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 15 

ในฐานะผูล้งทนุ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารของกองทนุหลัก และ/หรอืในกรณีทีก่องทนุหลักไดเ้ลกิโครงการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธ ิโดยตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนดิของหน่วยลงทนุ 

(Class) และ/หรอืกองทนุหลัก และ/หรอืการเปลีย่นแปลงสกลุเงนิลงทนุเป็นสกลุเงนิอืน่ใดนอกเหนือจากสกลุเงนิ

เหรยีญสหรัฐ และ/หรอื ด าเนนิการเลกิกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บมตเิห็นชอบจากจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ การ

เปลีย่นแปลงดังกลา่วจะไมข่ัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของกองทนุ และค านงึถงึและรักษาผลประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

 

หากมกีารด าเนนิการตามเหตกุารณข์า้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุราบถงึการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว

ลว่งหนา้โดยไมช่กัชา้  

ในกรณีทีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตาม

หลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  

(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลักลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันท าการใดตดิตอ่กนั คดิเป็นจ านวน

เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลกั  

 

ในกรณีทีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(1) แจง้เหตทุีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนนิการโดยค านงึถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของ  ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้ านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีป่รากฎเหต ุ 

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

(3) รายงานผลการด าเนนิการใหส้ านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการด าเนนิการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผูท้ีส่นใจจะลงทนุเพือ่ใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทนุรับรู ้

และเขา้ใจเกีย่วกับสถานะของกองทนุรวม  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการด าเนนิการดงักลา่วดว้ย  

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนนิการตามขอ้ (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผ่อนผันตอ่ส านักงาน   

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงานเปลีย่นชนดิหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรอื กองทนุหลัก และ/

หรอื สกลุเงนิ จะยกเวน้ไมน่ าเรือ่งการลงทนุซึง่สง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งตา่งประเทศโดย

เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ มาบังคับใชใ้นชว่งด าเนนิการคัดเลอืก

และเตรยีมการลงทนุในกองทนุหลกั กองทนุใหม ่แทนกองทนุหลัก กองทนุเดมิ หรอืชว่งระยะเวลาไมเ่กนิ 30 วันกอ่น

เลกิกองทนุ  

 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ทีก่องทนุ ไปลงทนุ ไดแ้ก ่Capital Group New Perspective Fund  

ชือ่กองทนุ : Capital Group New Perspective Fund (LUX)  

วันทีจั่ดตัง้กองทนุ : 7 เมษายน 2558  

วันทีจั่ดตัง้หน่วยลงทนุ Class Z : 30 ตลุาคม 2558  

ISIN Number : LU1295555210  

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ  

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด  

ดัชนีชีวั้ด : MSCI AC World NETR USD Index 

ผูจั้ดการกองทนุ : Capital International Management Company Sarl  
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ผูด้แูลผลประโยชน์ : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  

ผูส้อบบัญชกีองทนุ : PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative  

ทีป่รกึษาดา้นกฎหมายกองทนุ : Linklaters LLP  

 

Capital Group New Perspective Fund (LUX) ไดม้กีารจดทะเบยีนเป็น Share Class ทีแ่ตกตา่งกนั เพือ่จดุประสงค์

ในการคัดสรรผูล้งทนุใหเ้หมาะสมกับจ านวนเงนิลงทนุ และลกัษณะของผูล้งทนุ ทัง้นีก้องทนุเปิดภทัร โกลบอล นวิ 

เพอรส์เปกทฟี จะมกีารลงทนุใน Class Z (USD) อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวงสทิธใินการเปลีย่นแปลงชนดิของ 

Share Class ทีล่งทนุ โดยไมถ่อืวา่ผดิจากรายละเอยีดของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ 

 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของกองทนุหลัก  

กองทนุ Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทนุทีเ่นน้การลงทนุในหุน้สามัญทั่วโลก มวัีตถุประสงค์

หลักเพือ่เพิม่โอกาสการเตบิโตในระยะยาวของกองทนุ ซึง่ผูจั้ดการกองทนุจะเนน้การลงทนุในหุน้สามัญของบรษัิททีม่ี

สว่นร่วมกับการเปลีย่นแปลงดา้นการคา้และเศรษฐกจิระหวา่งประเทศของโลกในอนาคต 

ปัจจัยความเสีย่งทีส่ าคัญของกองทนุหลัก  

1. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทนุ (Equity Risk) : ราคาของตราสารทนุอาจปรับตัวลงในบางเหตกุารณ์ 

เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยตา่งๆ เชน ภาวะเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงของตลาด สงัคม การเมอืง ความผันผวน

ของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่สง่ผลใหร้าคาของตราสารเพิม่ข ึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา  

2. ความเสีย่งจากการลงทนุในหนีส้าธารณะ (Sovereign Debt Risk): กองทนุหลักอาจมกีารลงทนุบางสว่นในหนี้

สาธารณะ (Sovereign Debt) จงึตอ้งพจิารณาความเสีย่งดา้นเครดติของรัฐบาลประเทศทีล่งทนุ กองทนุมคีวามเสีย่ง

หากผูอ้อกตราสารผดินัดช าระหนี ้ 

3. ความเสีย่งจากตลาดเกดิใหม ่(Emerging Markets Risk): กองทนุมนีโยบายการลงทนุไปยังตราสารทนุทั่วโลก เงนิ

ลงทนุบางสว่นจะมกีารไปลงทนุในตลาดเกดิใหม ่ซึง่ในบางตลาดยังมขีอ้จ ากัดหลายๆ ดา้นเมือ่เทยีบกับตลาดทีพั่ฒนา

แลว้ (Developed Market) เชน่ ระบบการช าระคนืสง่มอบ (settlement systems) อาจลา่ชา้หรอือาจเกดิการผดิพลาด

ของระบบหรอืการปฏบัิตงิานของคูส่ัญญา บทบาทหนา้ทีข่ององคก์รทีม่หีนา้ทีก่ ากับดแูลตลาดเกดิใหมอ่าจไมช่ดัเจน 

และโปรง่ใสเทา่ตลาดทีพั่ฒนาแลว้ และระดับสภาพคลอ่งของตลาด ทีอ่ยูใ่นระดับต า่ และความผันผวนของระดับราคาที่

สงู นอกจากนัน้อาจม ีเรือ่งของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ขอ้จ ากัดของนักลงทนุตา่งชาตแิละความไม่

สงบทางการเมอืงของตลาดเกดิใหม ่ทีส่ง่ผลกระทบโดยตรงกบัการด าเนนิงานของตลาด  

4. ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น (Currency Risk): กองทนุมกีารลงทนุในตราสารทนุทั่วโลกเป็นหลักทรัพยห์ลัก

ของกองทนุ ซึง่ตราสารทนุอาจมสีกลุเงนิแตกตา่งไปจากสกลุเงนิหลกัของกองทนุ ท าใหม้คีวามเสีย่งจากความผันผวน

ของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งเงนิสกลุหลักกับเงนิสกลุอืน่ อาจจะกระทบกับมลูคา่หลักทรัพย ์เงนิปันผล ดอกเบีย้ และ

อาจท าใหเ้กดิก าไร หรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นได ้ 

5. ความเสีย่งจากการซือ้ขายหลักทรัพยน์อกตลาดหลักทรัพย ์(OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทนุหลักอาจมี

การท าการซือ้ขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพย ์ซึง่ท าใหก้องทนุมคีวามเสีย่งสงูกวา่การซือ้ขายหลักทรัพยใ์นตลาด

หลักทรัพยท์ีเ่ป็นทางการ (Official stock exchange) ทัง้นี้เนือ่งจากสภาพคลอ่งทีอ่าจต า่กวา่ หรอืการก ากับดแูลทีอ่าจ

ไมรั่ดกมุเทา่ตลาดทีเ่ป็นทางการ อยา่งไรก็ตาม ในการพจิารณาลงทนุซือ้ขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลักทรัพยจ์ะน า

ปัจจัยความเสีย่งเหลา่นี้มาวเิคราะหอ์ยา่งละเอยีดกอ่นท าการซือ้ขายแตล่ะครัง้  

6. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนุพันธ ์(Derivatives Risk): กองทนุหลักอาจมกีารลงทนุในตราสารอนุพันธ ์

เพือ่ป้องกันความเสีย่ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยเพือ่วัตถุประสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการ

ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) อยา่งไรก็ตามการ
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ใชต้ราสารอนุพันธ ์อาจท าใหค้วามผันผวนของกองทนุเพิม่สงูข ึน้ และการป้องกันความเสีย่งของอัตราแลกเปลีย่นอาจ

ท าไมไ่ดเ้ต็มจ านวน  

 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลัก  

1.คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่ก็บจากผูซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

-คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

-คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

-คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นการลงทนุระหวา่ง Classes ตา่งๆ ของกองทนุ : ไมม่ ี 

 

2.คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานของกองทนุหลกัใน Class Z (USD) 

-คา่ธรรมเนียมการจัดการ :     -รอ้ยละ 0.65 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ ของกองทนุ ถงึ 31 ตลุาคม 2560  

                                        -รอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ ของกองทนุ ตัง้แต ่1 พฤศจกิายน 2560  

-คา่ธรรมเนียมการด าเนนิงาน :    รอ้ยละ 0.15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ ของกองทนุ  

-คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ :    ตามทีจ่า่ยจรงิ  

รายละเอยีดของกองทนุ Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสอืชีช้วน (Master 

Prospectus) ของกองทนุหลัก ทา่นสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักเพิม่เตมิไดท้ี:่ thecapitalgroup.com/emea 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็นกองทนุรวมหน่วย

ลงทนุ (Fund of Fund) หรอืกองทนุรวมทีม่กีารลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพยต์า่งประเทศได ้หรอื 

สามารถกลับมาเป็นกองทนุรวม ฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไมท่ าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk 

spectrum) เพิม่ข ึน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุโดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพือ่

ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อนึง่ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน

กอ่นการด าเนนิการเปลีย่นแปลง โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

มนีโยบายการลงทนุซึง่สง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่ง

หนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะ

ของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 
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สว่นที ่1 :  ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิท ัว่ไป 

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่ 

1.1 ตราสารทนุ  

1.1.1 หุน้  

1.1.2 share warrants  

1.1.3 TSR  

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants  

1.1.5 ตราสารทนุอืน่ทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

  

1.2 ตราสารหนี ้ 

1.2.1 พันธบัตร  

1.2.2 ตั๋วเงนิคลัง  

1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III)  

1.2.4 B/E  

1.2.5 P/N  

1.2.6 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ 

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพันธบัตรหรอืหุน้กู ้ 

1.2.8 ตราสารหนี้อืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 – 1.2.7 ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

  

1.3 ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ (ไมร่วม Basel III)  

1.4 ตราสาร Basel III  

1.5 ศกุกู  

1.6 DW  

  

2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบัตขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้  

2.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N  ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการ  ใหม้กีารรับ

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสม า่เสมอ 

และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลัก

วชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่วตอ้งมี

การรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
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2.4.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8  สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจา่ยหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

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

 

สว่นที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS  

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้ 

1.  กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบั้งคับกฎหมายไทย 

1.1  มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิท่ัวไปในสว่น

ที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3 

1.2  ในกรณีทีก่องทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทนุดังนี้ (ไมใ่ชก้ับการลงทนุ

ในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  

       1.2.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

      1.2.2  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทนุนัน้ 

      1.2.3  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

product limit ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

      1.2.4  มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของกองทนุนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์

 

สว่นที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดงันี้ 

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 ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์งันี ้

1. คูส่ัญญา  ตอ้งเป็นนติบิคุคลดังนี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ัญญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ธพ. 

1.2  บง. 
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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  ตอ้งเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศตอ้งม ีcredit rating 

อยูใ่นอนัดับ investment grade  

2.2 B/E P/N บัตรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ เป็นผูม้ภีาระ

ผูกพัน ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นออกตั๋ว และเป็นตั๋วทีถ่งึ

ก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

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

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

ไดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดับ investment grade  

2.5  ตราสารหนีซ้ ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชือ่ถอื

และอา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้ังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

2.5.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ credit rating 

ระยะสัน้ดงักลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2  ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาที่

น่าเชือ่ถอืและอา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่

ดังนี ้

2.6.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ credit rating 

ระยะสัน้ดงักลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2  ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพยส์นิอืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

  

3. ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง 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 เวน้แตเ่ขา้ลักษณะดงันี ้

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 
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4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทนุรวมและการกอ่ภาระผูกพันแกท่รัพยส์นิของ

กองทนุรวม 

4.3 มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ วันเริม่ตน้สัญญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีาร

ดังนี ้ 

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

ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทนุช าระใหแ้กคู่ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลักทรัพย ์

หรอืตราสารตาม reverse repo         

4.4 การด ารงมลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี ้ 

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

4.4.2 ในกรณทีีม่ลูคา่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ตอ้งเรยีกให ้

คูส่ัญญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลักทรัพยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้กก่องทนุ 

เพือ่ใหม้ลูคา่รวมของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้และทรัพยส์นิทีโ่อนมาดงักลา่วเป็นไปตามวธิกีารดังกลา่ว ภายใน

วันท าการถัดจากวันทีม่ลูคา่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1  เวน้แตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณทีีผ่ลลัพธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน มมีลูคา่

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

แลว้แตจ่ านวนใดจะต า่กวา่ และมกีารก าหนดเรือ่งดงักลา่วไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจัยความเสีย่ง

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

4.5  การค านวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ทีก่องทนุพงึไดรั้บจาก reverse repo จนถงึวันทีม่กีารค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง reverse repo ทกุธุรกรรมทีก่องทนุมอียูก่ับ

คูส่ัญญารายเดยีวกันและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่จากหลักทรัพยห์รอื

ตราสารทีซ่ ือ้หรอืทรัพยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอืน่ได ้

4.6  discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านงึถงึปัจจัยความเสีย่งของคูส่ัญญา 

หลักทรัพย ์หรอืตราสารทีซ่ ือ้แลว้ 

 

สว่นที ่5 :  ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) 

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุดงันี้ 

1. คูส่ัญญา  ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญาดงักลา่ว

กระท าการในฐานะตัวแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนนิกจิการไดต้ามกฎหมาย

ไทย 

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 
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1.9 กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูคา่ทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นติบิคุคลอืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

  

2. หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื  ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยูใ่นระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์หรอืหลักทรัพยท์ี ่

ธปท. ท าหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

  

3. การวางหรอืเรยีกหลักประกัน  บลจ. ตอ้งด าเนนิการดงันี ้

3.1 ด าเนนิการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลักประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกันการใหย้มืหลกัทรัพย ์โดยตอ้งเป็นหลักประกนั

ดังนี ้ 

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

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

ภาระผูกพัน  

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

ก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

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

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 อยูใ่นอนัดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดับ investment grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกันการคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทนุ  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชือ่อยูใ่นดัชนี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทนุไมม่นีโยบายการลงทนุในตราสาร

ทนุ กองทนุจะรับหลักประกนัดงักลา่วไมไ่ด ้

3.1.9  หน่วยลงทนุของ MMF 

3.2  ด าเนนิการใหก้องทนุมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรอืด าเนนิการโดยวธิอีืน่ซ ึง่จะมผีลให ้บลจ. 

สามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มน าหลักประกนัตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายตอ่หรอืท าใหไ้มส่ามารถบังคับตามหลักประกัน

นัน้ได ้เวน้แตเ่ป็นการบังคับช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยนั์น้เอง 

3.4  ด ารงมลูคา่หลักประกนั ณ ส ิน้วัน ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรัพยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกันเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดังกลา่วไปลงทนุโดยทันทใีนทรัพยส์นิดงันี ้

3.5.1 เงนิฝากใน ธพ.  หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ 

3.5.2 บัตรเงนิฝากหรอื P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงนิฝาก หรอื P/N ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้เป็นผูม้ภีาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นออกตั๋ว และเป็นตั๋วทีถ่งึ

ก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

3.5.2.3  P/N ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดงันี ้

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

credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
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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 ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกับระบงาน สัญญายมืและใหย้มืหลักทรัพย์

และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์

 

สว่นที ่6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี ้

1. ประเภท underlying  derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลาย

อยา่งดังนี ้

1.1  อัตราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจบัุน (spot 

price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) เทา่นัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่มใ่ชด่ัชนี หรอื 

underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนดีังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2.  เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1  กรณ ีMF ไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจน

ในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

        2.2.2  OTC derivatives ดังนี ้

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น ธพ. ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จัดตัง้ข ึน้ ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่

กองทนุสามารถลงทนุได ้ ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

  

3.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้ง

ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 

4.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที ่บลจ. ลงทนุใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทนุใน 

derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด 

5.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

5.1  บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทกุวันที ่15 และวัน

สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรม

ภายในวันท าการถัดไป 



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 24 

5.1.2  ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่

ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี

5.1.3  คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

 

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่ง

หนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะ

ของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

  

ทัง้นี้ การลงทนุในตราสารหรอืสัญญาในตา่งประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกลา่วตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสัญญา

ในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO  หรอืทีม่กีาร

ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิททีจั่ดตัง้และเสนอ

ขายใน GMS 

  

สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิตา่งประเทศท ัว่ไป 

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1 ตราสารทนุตา่งประเทศ 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 share warrants 

1.1.3 TSR 

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5 ตราสารทนุอืน่ทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านักงานก.ล.ต.ก าหนดเพิม่เตมิ 

  

1.2 ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

1.2.1 พันธบัตร 

1.2.2 ตั๋วเงนิคลัง 

1.2.3 หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4 B/E 

1.2.5 P/N 

1.2.6 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพันธบัตรหรอืหุน้กู ้

1.2.8 ตราสารหนี้อืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 – 1.2.7 ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

  

1.3 ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุตา่งประเทศ (ไมร่วม Basel III)  

1.4 ตราสาร Basel III ตา่งประเทศ 

1.5 ศกุกู ตา่งประเทศ 
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2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบัตขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

2.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการใหม้กีารรับ

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสม า่เสมอ 

และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลัก

วชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักลา่วเพือ่ช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่วตอ้งมี

การรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.4.2  สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม ตามหัวขอ้ ประเภทของหลกัทรัพยห์รอื

ทรัพยส์นิ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ สว่นที ่1 ประเภทและคณุสมบัตขิองตราสารทางการเงนิ

ทั่วไป ภายใตข้อ้ 2.4 

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจา่ยหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

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

 

สว่นที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบั้งคับกฎหมายตา่งประเทศ  

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้ 

2.1  มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิท่ัวไปในสว่น

ที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

2.2  เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะดงันี ้

2.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของหน่วยงานตา่งประเทศทีก่ ากับดแูลดา้นหลักทรัพย์

และตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ ึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ี

การซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

  

2.2.2 CIS operator ของกองทนุดังกลา่วอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของหน่วยงานก ากับดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามัญ

ของ IOSCO 

2.2.3 ในกรณทีี ่MF ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งอยู่

ภายใตห้ลักเกณฑก์ารก ากับดแูล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทนุเพือ่ผูล้งทนุรายยอ่ยของ

ประเทศนัน้  

  

2.3 ประเทศทีก่ ากับดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทนุอยา่งเพยีงพอทัง้นี้ ตามรายชือ่

ประเทศทีส่ านักงานก าหนด 
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2.4 ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดังกลา่วตอ้งมกีารจ ากดัการกูย้มืไว ้

เฉพาะกรณีมเีหตจุ าเป็นในการบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และมนีโยบายการลงทนุดงันี้ (ไมใ่ชก้ับการ

ลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่) 

2.4.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทนุไดใ้นสัดสว่น ≥ 80% ของ 

NAV ของกองทนุ CIS ตา่งประเทศนัน้ 

  

2.4.2  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single 

entity limit ของ MF นัน้  ทัง้นี้ หลักเกณฑด์ังกลา่วไมใ่ชก้ับกรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP 

2.4.3  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product 

limit ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4  มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของ MF นัน้ 

2.5  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดงักลา่ว

ตอ้งไมใ่ชก่องทนุทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวมฟีดเดอร ์ เวน้แตเ่ป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชนต์อ่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน โดยกอ่นการลงทนุ บลจ. ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู 

เหตผุลความจ าเป็นและคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในลักษณะดงักลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

สว่นที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากตา่งประเทศหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากตา่งประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดงันี้ 

1.  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

3.  สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตามหัวขอ้ ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพย์สนิ 

หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ 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  ในตา่งประทศ  

ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี ้

1. ประเภท underlying  derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลาย

อยา่งดังนี ้

1.1 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจบัุน (spot 

price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) เทา่นัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่มใ่ชด่ัชนี หรอื 

underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนดีังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 
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2.1 กรณ ีMF ไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนใน

โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

       2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นนติบิคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาต

ใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลโดยหน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO  หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่

กองทนุสามารถลงทนุได ้ ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

3. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้ง

ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 

4. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที ่บลจ. ลงทนุใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทนุใน 

derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด 

5.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

5.1  บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทกุวันที ่15 และวัน

สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

5.1.2  ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่

ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี

5.1.3  คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

 

3.14. อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  

 

อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่ง

หนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะ

ของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ข

เปลีย่นแปลงอัตราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2อันดับแรกขึน้ไป 

  

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  แตต่ า่กวา่ 

2 อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีรั่ฐบาล

เป็นประกัน 

ไมเ่กนิ 20%  

(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทนุ

ในตา่งประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพันมี

ภมูลิ าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช ้

credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดังนี ้

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอืศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ข ึน้

ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตให ้

ประกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2   ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบ filing 

5.2.3  ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่

วันทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพัน

ตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี ้

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบัน

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 าระหนี้ > 397 วัน นับแต่

วันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กนิอัตราดงันี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงู

กวา่  

(1) 10% หรอื  

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทนุใน 

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

6 ทรัพยส์นิดงันี้  

6.1  ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์

ส าหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลักทรัพยซ์ือ้

ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.2  ตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจั่ดตัง้ข ึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย

หรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดงักลา่วซือ้ขายใน

กระดานซือ้ขายหลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET หรอืของ

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบรษัิททีอ่ยู่

ระหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจาก

การซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดังนี้  

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอืศกุกูทีผู่อ้อกจัดตัง้ข ึน้

ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรอืผู ้

ออกจัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. 

ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.   ในประเทศไทย) 

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  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมรีายละเอยีด

ตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน 

นับแตวั่นทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  

ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ 

6.4.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับ

บคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน นับแต่

วันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ                   

regulated Market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่ส่ัญญาม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment 

รวมกันไมเ่กนิอัตราดงันี้ แลว้แตอ่ัตรา

ใดจะสงูกวา่  

(1)10% หรอื  

(2)น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน 

benchmark + 5%  
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grade 

       6.6.1  reverse repo 

       6.6.2  OTC derivatives 

7 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (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

เดยีวกันหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงนิกับบรษัิท

ดังกลา่ว  

      

  

ไมเ่กนิอัตราใดอตัราหนึง่ดงันี้ แลว้แต่

อัตราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ใน 

benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ group limit  

                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF  

                      2. derivatives on organized exchange 

  

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ติบิคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนติบิคุคลดงักลา่ว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา 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% เฉลีย่ในรอบปี

บัญชเีวน้แตเ่ป็น MF ทีม่อีายโุครงการ 

< 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับ MF ทีอ่ายุ

กองทนุ คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ 

เฉพาะ MF ทีม่อีายโุครงการ ≥ 1 ปี       

 

 

 

  

2 ทรัพยส์นิดงันี ้

2.1  B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต ่MFไดด้ าเนนิการใหม้ี

การรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

หรอืมเีงือ่นไขให ้MFสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 

12 เดอืน  

รวมกันไมเ่กนิ 25% 
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2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้

แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ศกุกู หรอืตราสาร Basel 

III ทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี้  

     2.3.1  มลีักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 

อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

(single entity limit)  

     2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดับต า่กวา่ investment grade 

หรอืไมม่ ีcredit rating    

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending   ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ 

5.1 ทรัพยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณ

ตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา (single entity limit)   

  

5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ทีม่ี

อันดับความน่าเชือ่ถอืทีต่ัวตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ า่กวา่ที่

สามารถลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกัน 

ไมเ่กนิ 15% 

  

6 derivatives ดังนี ้

6.1 hedging limit :  

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่

7 หน่วย CIS ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF ไมม่ขีอ้ก าหนด

เกีย่วกับ product limit 

  

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกันภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมี

จ านวนหุน้ของบรษัิทรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสาร 

Basel III และ  ศกุกูของผูอ้อกรายใดราย

หนึง่  

(ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

หรอืตราสารหนี้ภาครัฐตา่งประเทศ) 

 

 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงนิ (financial 

liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ

การเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตรา

สารมหีนีส้นิทางการเงนิทีอ่อกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลาบัญชี

ถัดไป และยังไมป่รากฏในงบการเงนิลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูคา่

หนี้สนิทางการเงนิดังกลา่วมารวมกับมลูคา่หนีส้นิทางการเงนิตาม

งบการเงนิลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้นิทางการเงนินัน้จะตอ้ง

เป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณทีีผู่อ้อกตรา

สารไมม่หีนีส้นิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรับ
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รอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ** ใหใ้ชอ้ัตราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของ

มลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้

เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing

ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณา

เป็นรายโครงการ 

  

2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่

ออกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดับต า่กวา่ investment 

grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพือ่กองทนุภายใต ้

การจัดการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกันไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของ

มลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แต่

กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย

โครงการ (อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้ับกรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดย

บคุคลดงันี้  

       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. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

       11. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับ

บคุคลตาม 1. – 9.) 

  

หมายเหต:ุ *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณา

ตามมาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดังกลา่วไดจั้ดท างบ

การเงนิตามมาตรฐานการบัญชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี

ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับสากล เชน่ International 

Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States   

Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
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**รวมถงึกรณียังไมค่รบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้แรก

ของผูอ้อกตราสาร 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนั้น  

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับการลงทนุดังนี้  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีักษณะครบถว้น

ดังนี้  

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1) มขีนาดเล็ก  

(1.2) จัดตัง้ข ึน้ใหมโ่ดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี  

(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

  

ทัง้นี้ การค านวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทนุและอัตราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

  

กรณีทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน   

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แตต่อ่มาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบัตทิีเ่ปลีย่นแปลง

ไปจนเป็นเหตใุหข้าดคณุสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการ

ดังตอ่ไปนี้  

(1) จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุ และวันทีท่รัพยส์นิขาดคณุสมบัต ิและ

จัดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว ้

ทีบ่รษัิทจัดการ  

(2) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ แตต่อ้งไมเ่กนิ

กวา่ระยะเวลา 90 วันนับแตวั่นทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิเวน้แตเ่ป็นกรณตีามขอ้ 5  

3) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัต ิหรอืทรัพยส์นิ ทีข่าดคณุสมบัตมิคีณุสมบัตเิปลีย่นแปลง

ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการ

ลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีไ่ดจ้ าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคณุสมบัต ิ

แลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณดีังกลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงาน

ขอ้มลูตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตทุีไ่มส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน และผูด้แูล

ผลประโยชน์ แลว้แตก่รณี ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 

 

2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไม่

เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วันท าการตดิตอ่กัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้ง

ด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(1) จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราสว่นการลงทนุ และวันทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตาม

อัตราสว่นการลงทนุ และจัดสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลา

ดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  
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(2) ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที่

ก าหนด  

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคญั 

แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 5  

(ก) 30 วันนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ตามสว่นที ่3 ในขอ้ 1  

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

(4) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงาน

ขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น

การลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีส่ามารถแกไ้ข

ใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุได ้

 

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

จัดท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตทุีไ่มส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดังกลา่ว และ

จัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดงักลา่ว 

 

(5) ในกรณีทีก่องทนุมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ

ทีล่งทนุ (concentration limit) นอกจากการปฏบัิตติามวรรคหนึง่ (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้ง

ด าเนนิการดังนี้ดว้ย  

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุ เวน้แตก่รณีจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อน

ผันจากส านักงาน  

(ข) ลดสัดสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคมุ หรอืยืน่ค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็น

หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้

จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้  

 

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชก้ับกองทนุรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรอืหน่วย

ของกองทนุตา่งประเทศทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

(concentration limit) โดยใหด้ าเนนิการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3  

 

3.ในกรณีกองทนุรวมฟีดเดอร ์บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ หากปรากฏวา่มกีารลงทนุในหน่วยลงทนุของ

กองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทนุตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน

กจิการทีล่งทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันท าการตดิตอ่กนั  

 

(1) จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราสว่นการลงทนุ  

และวันทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจัดสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท า

การนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  

(2) หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพือ่ขยายวงเงนิส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฟีดเดอรด์ังกลา่ว

ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้ับส านักงานแลว้ จนกวา่การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทนุตา่งประเทศ
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จะเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด  

(3) ในกรณีทีม่กีารลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทนุตา่งประเทศทีม่ผีูรั้บผดิชอบการบรหิาร

จัดการกองทนุดงักลา่วเป็นบคุคลทีม่คีวามสัมพันธห์รอืเชือ่มโยงกับบรษัิทจัดการกองทนุรวมตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน

ประกาศก าหนด และมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดจากกองทนุรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทนุใน

ลักษณะทีซ่ ้าซอ้นกับกองทนุรวมหรอืกองทนุตา่งประเทศ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมแจง้เป็นลายลักษณ์อกัษรใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุทราบเกีย่วกับความสัมพันธห์รอืเชือ่มโยงดังกลา่ว รวมถงึเหตผุลและความจ าเป็นในการเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยนัน้ ภายใน 30 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว  

(4) ในกรณีทีอ่ัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดแลว้ ใหจั้ดท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ 

จ านวน อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามทีก่ าหนด และจัดสง่รายงานตอ่

ส านักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้  

 

4. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดแตต่อ่มามกีรณีดงัตอ่ไปนี้ จนเป็นเหตใุหไ้ม่

เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  

(1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยต์ามสัดสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้  

(2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค  

 

5. ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิัยหรอืเหตจุ าเป็นอืน่ใดท าใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทนุเป็นไป

ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่การด าเนนิการ

ดังกลา่วจะไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูล้งทนุ บรษัิทจัดการสามารถใชด้ลุยพนิจิด าเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้ง

ค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกับการด าเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดงักลา่ว

ตอ่ส านักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑด์งักลา่ว ทัง้นี้ ในการจัดสง่รายงานดงักลา่วใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการสามารถด าเนนิการโดย

วธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้ 

  

กรณีการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน  

1.ในกรณีทีก่องทนุมสีัดสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิท

จัดการตอ้งด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดท ารายงานเกีย่วกับการลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลทีท่ าใหม้กีารลงทนุไมเ่ป็นไป

ตามนโยบายการลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน รวมทัง้จัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่

วันทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2)  ด าเนนิการแกไ้ขใหส้ัดสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรอืด าเนนิการเปลีย่นแปลง

ประเภทของกองทนุ  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี ้

  

2. ในกรณีทีก่ารลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ ใหบ้รษัิท

จัดการด าเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนับแตวั่นที่

สัดสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดังกลา่ว   
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ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทนุรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบั้งคับ โดยวธิกีาร

ดังกลา่วตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เมือ่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุให ้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วันนับแตวั่นทีส่ัดสว่น

การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยังไมม่ผีลใชบั้งคับ บรษัิท

จัดการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ   

  

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (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 :  

บรษัิทจัดการมวัีตถุประสงคท์ีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายในประเทศไทย และมวัีตถุประสงคท์ีจ่ะไม่

เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา 

หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่

จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมเ่สนอขายหรอืระงับการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

อนึง่ ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังกลา่วตามขอ้ 5.1 เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดงักลา่ว

ทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ  
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5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าขอเปิดบัญชกีองทนุและเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ลงทนุ:  

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี จะจัดสง่หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญทีผู่ล้งทนุ

ควรทราบพรอ้มกับใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) ใหผู้ท้ ีส่นใจลงทนุ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ี

หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิด

บัญชกีองทนุ) ไดท้ีท่ ีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของ  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืทกุวันในเวลาท าการ  

 

การเปิดบัญชกีองทนุ:  

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการไว ้เพือ่ประโยชน์ในการตดิตอ่ท ารายการซือ้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ

ของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ในค า

ขอเปิดบัญชกีองทนุ รวมถงึเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับเปิดบัญชกีองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอยา่งถูกตอ้งและ

ตามความจรงิพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีดงันี ้ 

 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

 

(2) กรณนีติบิคุคล  

ก) ส าเนาหนังสอืรับรองทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกใหไ้มเ่กนิ 1 เดอืน ซึง่กรรมการผูม้อี านาจไดล้งนามและประทับตรา

ส าคัญของนติบิคุคล (ถา้ม)ี เพือ่รับรองความถูกตอ้งแลว้  

ข) ตัวอยา่งลายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และหรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงือ่นไขการลงนาม  

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลไมไ่ดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบใุนหนังสอื

รับรองทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกให ้ 

จ) ส าเนาบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

 

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

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้งของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะราย  

 

บรษัิทจัดการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย

ลงทนุ หรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี หรอืเงนิอืน่ใดจากหน่วยลงทนุ จะตอ้งเป็นผูถ้อื

หน่วยทีม่ชี ือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 รายถอืหน่วยลงทนุร่วมกนั บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (แต่

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุมัตเิปิดบัญชร่ีวมขา้งตน้ไดไ้มเ่กนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณดีังกลา่ว บรษัิทจัดการจะ

ท าการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี เขา้

บัญชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้กบ่รษัิทจัดการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
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ในการอนุมัตกิารด าเนนิการตามทีเ่ห็นสมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลักเกณฑข์องแตล่ะกรณี รวมทัง้การ

ด าเนนิการพสิจูน์ทราบความมตีัวตนของลกูคา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีก่ ีย่วขอ้ง หากชือ่

บัญชเีงนิฝากไมต่รงตามชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ส าหรับเงือ่นไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากทีก่ลา่วขา้งตน้ 

บรษัิทจัดการจะถอืเอาเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชเีป็นหลัก หรอืใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

หากขอ้มลูของชดุค าขอเปิดบัญชทีีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น 

อาจรวมถงึกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอืไม่

ครบถว้นของขอ้มลูดังกลา่วแลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูจ้องซือ้ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนนิการเปิดบัญชกีองทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีหรอืเอกสารอืน่ๆ ในการเปิดบัญช ี

โดยถอืวา่ไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุแลว้ โดยจะแสดงขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบัุนเพือ่ใหท้า่นผูถ้อื

หน่วยลงทนุทราบในหนังสอืชีช้วนตามรอบปีบัญชหีรอืในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวม  

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นีผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับ

บรษัิทจัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ

 

5.2.2 วธิกีารจองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก:  

 

5.2.2.1 บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื:  

เมือ่ผูจ้องซือ้เปิดบัญชกีองทนุแลว้ จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกไดภ้ายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ

ครัง้แรก ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 16.30 น. โดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไมต่ า่กวา่มลูคา่การสั่งซือ้ขัน้ต า่ตามทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ในการจองซือ้แตล่ะครัง้ ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค าสั่งซือ้

หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชี

กองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 5.2.1 เรือ่ง “การเปิดบัญชกีองทนุ” 

และ ช าระเงนิคา่จองซือ้จนเต็มมลูคา่ทีบ่รษัิทจัดการ ตามวันและเวลาทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยผูจ้องซือ้สามารถ

ช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ หรอืดราฟต ์

เป็นตน้ โดยเชค็ หรอืดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจา่ยในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ 

บลจ.ภัทร” และ/หรอืบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว เป็นบัญชเีงนิฝากของ

ธนาคารพาณชิย ์ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรอืบัญชอีอมทรัพย ์ซึง่หากมดีอกเบีย้รับ หรอืผลประโยชน์ใดๆ 

เกดิข ึน้ในบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
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ในกรณีทีผู่ล้งทนุไมไ่ดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืท า

รายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ

รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

 

นอกจากนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิ

กองทนุของกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพือ่ช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืสับเปลีย่น

มายังกองทนุนีใ้นชว่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยในวันท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วย

ลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการรับช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืสับเปลีย่นมายังกองทนุนี้ไดเ้ฉพาะ

กรณีทีก่องทนุตน้ทางเป็นกองทนุเปิดภทัร มันนี่มารเ์ก็ต (PHATRA MM) กองทนุเปิดภัทร มันนี่ โพสทิฟี (PHATRA 

MP) และกองทนุเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS)  

 

เมือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิด

บัญชกีองทนุ) และภายหลังจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากผูจ้องซือ้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทนุและส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแกผู่จ้องซือ้เป็นหลักฐาน 

ทัง้นี้ การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์อ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ ทัง้นี้ สทิธิ

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้ใน

สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 

ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการเรยีกเก็บเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์หรอืเชค็หรอืดราฟตไ์มส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดภ้ายใน

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการจองซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ ้

จองซือ้ทราบทางโทรศัพท ์ 

 

ผูจ้องซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่จอง

ซือ้ไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผูจ้องซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้

ม)ี   ใหแ้กผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้

ผูจ้องซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน 

นับแตวั่นทีม่กีารสง่ค าสั่งซือ้ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิลก็ทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัวา่

ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไมต่รงกนั หรอื บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บ

ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ ผู ้

จองซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/

หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
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ขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นของขอ้มลูดังกลา่วแลว้แตไ่มไ่ดรั้บการ

แกไ้ข หรอืยนืยันจากผูจ้องซือ้ รวมถงึกรณทีีผู่จ้องซือ้ทียั่งไมก่รอกเอกสาร/แบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดับความเสีย่ง

ของการลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจะไม่

ด าเนนิการหรอืท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้  

5.2.2.2 อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดย

ตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต:  

โดยผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค า

ขอใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชดีังกลา่วและสง่กลับไปยังบรษัิท

จัดการ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากไดจ้าก

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอื หรอืตดิตอ่ขอรับแบบฟอรม์ดังกลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื บรษัิทจัดการจะจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่ใชท้ ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตไปยังที่

อยูท่ ีต่ดิตอ่ไดต้ามทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 30 วันนับจากบรษัิทจัดการไดรั้บค าขอดงักลา่ว ผูถ้อื

รหัสประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีบ่คุคลทีม่ใิช่

เจา้ของรหัสประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว  

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการและวันหยดุท าการ

ซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการ

ซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายหลังเวลาที่

ก าหนดหรอืในวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้น

หัวขอ้/เรือ่ง “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด  

5.2.3 การคนืเงนิคา่จองซือ้แกผู่จ้องซือ้  

(1) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิคา่ของจองซือ้/สั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณทีีผู่ ้

จองซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไมไ่ดรั้บการจัดสรรไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นและ/หรอืในกรณทีี่

บรษัิทจัดการตอ้งยตุโิครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กป่ระชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรอืใน

กรณีทีม่กีารจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้ าเนนิโครงการตอ่ไปได ้หรอื

เป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถจัดตัง้กองทนุได ้หรอืไมส่ามารถน ากองทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 
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ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) กรณีกองทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ หรอืไมส่ามารถ

ระดมทนุไดค้รบ หรอืระดมทนุไดค้รบแตไ่มส่ามารถลงทนุไดต้ามวัตถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม และ/หรอืไมส่ามารถ

สรรหาหลักทรัพยท์ีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ  

3) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม และ/หรอืเพือ่ผลประโยชนข์อง

กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

บรษัิทจัดการจะช าระคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิข ึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่าย

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี คนืใหผู้จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ั่งซือ้ไดร้ะบไุวใ้นการ

เปิดบัญชกีองทนุหรอืตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้สดุการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ กรณีเขา้เงือ่นไขตามขอ้ (1) และภายใน 15 วัน นับ

แตวั่นทีก่ารอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง กรณีเขา้เงือ่นไขตามขอ้ (2) ทัง้นี้เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในเวลาทีก่ าหนดอนัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการ

เอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับแตวั่นทีค่รบก าหนดเวลานัน้ จนถงึวันทีบ่รษัิท

จัดการช าระคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น ทัง้นี้ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากไดม้กีารคนืเงนิคา่จองซือ้และ

ผลประโยชน์ทีเ่กดิข ึน้แลว้ ใหถ้อืวา่ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์แลว้

โดยถกูตอ้ง และผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ทัง้นี้ ในการค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ดังกลา่ว จะใชร้าคาตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์น

การค านวณ  

5.2.4 เงือ่นไขการจองซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) ในการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ทีจั่ดตัง้โดย

บรษัิทจัดการเพือ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงนิเต็มมลูคา่ จะ

หักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารสัง่ซือ้/ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุได ้

ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการหรอืประกาศ

บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 

บรษัิทจัดการอาจผ่อนผันหรอืยกเวน้การยืน่เอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยใชห้ลักการจัดสรร “สั่งซือ้กอ่น ไดก้อ่น” (First Come 

First Serve) โดยขอ้มลูการสั่งซือ้ในล าดับกอ่นหรอืหลงันัน้ ใหพ้จิารณาจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บค าสัง่ซือ้

และท ารายการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บการจัดสรรหน่วย

ลงทนุตามจ านวนทีไ่ดส้ัง่ซือ้ภายหลงัจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วย



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 42 

ลงทนุตกลงและยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ดังนี้  

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สถานทีเ่กดิ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. บัตรประชาชน และ/หรอืหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้อืหน่วย และ/หรอื รับรองโดยโนตารพัีบลคิ 

(Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทนุหลักรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายการป้องกนัการใชธุ้รกรรมหลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การ

รา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลัก  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรอื ตามที่

บรษัิทจัดการรอ้งขอ ใหแ้กบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้ป็นเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของกองทนุหลัก และ/หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกันและมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรร

หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ได ้

(Pro Rata) และในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุมเีศษเหลอืนอ้ยกวา่จ านวนสั่งซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ทีก่ าหนด บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

5.2.5 เงือ่นไขอืน่ ๆ  

1. เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการใดแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตหุนึง่ดงัตอ่ไปนี้ ใหก้าร

อนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันส ิน้สดุลง เวน้แตจ่ะมเีหตอุันสมควร

และไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) มลูคา่ของหน่วยลงทนุทีข่ายไดม้จี านวนไมม่ากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกับคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการลงทนุ

ตอ่ไป  

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทนุ จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืลักษณะของผูล้งทนุ ไมไ่ดเ้ป็นไปตามโครงการที่ไดรั้บ

อนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เมือ่การอนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทนุรวมสิน้สดุลง ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผู ้

จองซือ้อยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.4 เรือ่ง “การคนืเงนิคา่จองซือ้แกผู่จ้องซือ้” 

2. เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นีผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับ

บรษัิทจัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- การลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ ,- ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  
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6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการมวัีตถุประสงคท์ีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายในประเทศไทย และมวัีตถุประสงคท์ีจ่ะไม่

เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา 

หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่

จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมเ่สนอขายหรอืระงับการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

อนึง่ ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังลา่วตามขอ้ 6.1 เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร

การลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใต ้

หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่ง

ดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ  

 

6.2.1 วันท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและค าขอเปิดบัญชกีองทนุและ  

เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ:  

บรษัิทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วันท าการนับแตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิ

เป็นกองทนุรวม โดยผูส้นใจลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียัง

ไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) และเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืได ้ทกุวันท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น.  

 

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

ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็น

วันท าการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุซือ้หน่วยลงทนุได)้ กต็าม บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวัน

ท าการเปิดขายหน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ของวันท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณ

ไดเ้มือ่ส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ ือ้จะไดรั้บ  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

หรอืท ารายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนอืจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท ารายการในวันหยดุ บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธถิอืเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้

วันท าการซือ้ขายถัดไป หรอืปฏเิสธการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว หรอืตาม

ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

 



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 44 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้และ

การช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดย

จะประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอื จัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และ

ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

 

6.2.2. วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  

 

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื:  

(1.1) ผูส้ัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดโ้ดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไมต่ า่กวา่มลูคา่การสัง่ซือ้ขัน้ต า่ตามที่

บรษัิทจัดการก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ในการสั่งซือ้แตล่ะครัง้ ผูส้ัง่ซือ้ตอ้งกรอกค าสั่งซือ้

หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอ

เปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 5.2.1 โดยผูส้ัง่ซือ้สามารถ

ช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระเป็นเงนิสด บัตรเครดติ เงนิโอน ค าสัง่

หักบัญช ีเชค็ หรอืดราฟต ์ของธนาคารทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับส านักงานบรษัิทจัดการ และ/

หรอืส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บค าสั่งซือ้ เป็นตน้ โดยเชค็ หรอืดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ัง่ซือ้ 

และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. ภัทร” และ/หรอืบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต 

โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

(ก)ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ตา่งส านักหักบัญช ีหรอื ดราฟตท์ีไ่มส่ามารถเรยีกเก็บเงนิ

ได ้(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ัง่ซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้ท าการสั่งซือ้

หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายทีเ่รยีกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการทีเ่รยีกเก็บเงนิ

ได ้ 

 

(ข) ในกรณทีีธ่นาคารปฏเิสธการจา่ยเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิ

รายการสั่งซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้ทราบทางโทรศัพท ์ 

 

(1.2) เมือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของ

เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียัง

ไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) แลว้ และหลังจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทนุและส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วแกผู่ ้

สั่งซือ้เป็นหลักฐานตอ่ไป ทัง้นี้ การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ

เต็มจ านวนแลว้ ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิข ึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วย

ลงทนุของผูส้ัง่ซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 

(1.3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ของกองทนุนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิกองทนุ

ของกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพือ่ช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นมายัง

กองทนุนี้ได ้ 
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(1.4) ผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่จองซือ้ไมไ่ด ้

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

(1.5) ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ไดส้ง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ของผู ้

สั่งซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอื

ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูส้ั่งซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

อืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัวา่ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไมต่รงกัน หรอืบรษัิท

จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

หากขอ้มลูในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการ

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ั่งซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นของขอ้มลูดงักลา่วแลว้ 

แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูส้ั่งซือ้ รวมถงึกรณทีีผู่ส้ัง่ซือ้ทียั่งไมก่รอกเอกสารตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

และ/หรอื ยังไมก่รอกแบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดับความเสีย่งของการลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก าหนด บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้  

 

(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต:  

โดยผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค า

ขอใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิตอ่ขอรับแบบฟอรม์ดังกลา่วไดท้ี่

บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ที่

บรษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชดีงักลา่วและสง่กลับไปยัง

บรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะไดด้ าเนนิการจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่ใชท้ ารายการผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตตอ่ไป ผูถ้อืรหัสประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

ในกรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัสประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว ทัง้นี้ 

เนื่องจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสมัคร

ขอใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกับการขอเปิดบัญชกีองทนุก็ได ้ 

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการซือ้ขายและวันหยดุ

ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวัน
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ท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายหลงั

เวลาทีก่ าหนดหรอืในวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 

6. “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด  

 

(3) การลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก

ใหแ้กผู่ล้งทนุทีป่ระสงคจ์ะลงทนุเป็นรายงวด สม า่เสมอ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ:  

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ เพือ่เป็นการ

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุทีป่ระสงคจ์ะลงทนุเป็นรายงวด สม า่เสมอ จะตอ้งกรอกค าขอใชบ้รกิารการลงทนุ

แบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ โดยสามารถดาวน์โหลดค าขอใชบ้รกิารดังกลา่วจากเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิตอ่

ขอรับแบบฟอรม์ดงักลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก

ธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในใบค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชี

ดังกลา่วและสง่กลับไปยังบรษัิทจัดการเพือ่ด าเนนิการตามความประสงคข์องผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ่ไป  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดส้มัครและเปิดใชก้ารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิท

จัดการเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการดังกลา่วได ้ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ ให ้

เฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ าเรือ่งหักบัญชเีงนิฝากแลว้เทา่นัน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบรกิารการลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ ตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6 เรือ่ง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนด

อืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(4) ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณชิยต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพือ่เป็น

การอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่

ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
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(5) โทรศัพท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางโทรศัพท ์เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตาม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วที่

ส านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุแลว้  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านโทรศพัท:์ -  

 

(6) ไปรษณีย ์ 

ผูล้งทนุสามารถสง่ใบค าสั่งซือ้และหลักฐานการช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทนุตอ้งจา่

หนา้ซองถงึบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ผูล้งทนุตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอรม์ตา่งๆ ของบรษัิทจัดการใหค้รบถว้น และบรษัิท

จัดการจะถอืเอาวันทีไ่ดรั้บไปรษณียด์งักลา่วเป็นวันด าเนนิการตามค าสัง่  

นอกจากนี้ บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์และเพิม่ชอ่งทางในการรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วย

ลงทนุผ่านทางไปรษณียเ์พิม่เตมิในอนาคต เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและ

วธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/

หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิท

จัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช าระเงนิผ่านไปรษณีย:์ -  

 

หมายเหตเุพิม่เตมิขอ้ 6.2.2 วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะชอ่งทางดังลา่วขา้งตน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารที่

บรษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืปรับปรุงหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะชอ่งทาง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ

จะแจง้และ/หรอืประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วันท าการกอ่นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืปรับปรุง โดยจัดใหม้ี

ขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่าน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

6.2.3 ราคาขายหน่วยลงทนุ:  

บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (วันท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ) 

นัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ั่งซือ้จะไดรั้บ โดย ราคาขายหน่วยลงทนุ จะค านวณ

จากมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายหรอืวันท าการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมในการขาย

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดการจะคดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.3. “คา่ธรรมเนียมที่

เรยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" เวน้แตใ่นกรณีทีไ่มส่ามารถน าคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเขา้บัญชจีองซือ้หน่วย

ลงทนุได ้ 
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อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

 

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้ :  

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้ตามจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวน

แลว้ โดยค านวณจากจ านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวนดังกลา่ว หารดว้ย ราคาขายหน่วย

ลงทนุโดยใชห้ลักการค านวณ ตามขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” เวน้แตใ่นกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มี

ผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ดทะเบยีนไวก้ับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

บรษัิทจัดการอาจผ่อนผันหรอืยกเวน้การยืน่เอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยใชห้ลักการจัดสรร “สั่งซือ้กอ่น ไดก้อ่น” (First Come 

First Serve) โดยขอ้มลูการสั่งซือ้ในล าดับกอ่นหรอืหลงันัน้ ใหพ้จิารณาจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บค าสัง่ซือ้

และท ารายการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บการจัดสรรหน่วย

ลงทนุตามจ านวนทีไ่ดส้ัง่ซือ้ภายหลงัจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกันและมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรร

หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ได ้

(Pro Rata) และในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุมเีศษเหลอืนอ้ยกวา่จ านวนสั่งซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ทีก่ าหนด บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุตกลงและยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ดังนี้  

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สถานทีเ่กดิ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. บัตรประชาชน และ/หรอืหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้อืหน่วย และ/หรอื รับรองโดยโนตารพัีบลคิ 

(Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทนุหลักรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายการป้องกนัการใชธุ้รกรรมหลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การ

รา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลัก  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรอื ตามที่

บรษัิทจัดการรอ้งขอ ใหแ้กบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้ป็นเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของกองทนุหลัก และ/หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ พรอ้มดอกเบีย้ 

(ถา้ม)ี ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้ระบไุวใ้นการเปิดบัญชกีองทนุ หรอืในใบค าขอ

เปลีย่นแปลงขอ้มลู (ถา้ม)ี  
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(2) ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจรงิหรอืเขา้บัญชี

ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเป็นเกณฑ ์ 

(3) กรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้ขาย ใหถ้อื

วา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามราคาขาย

หน่วยลงทนุตามหลกัการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” ส าหรับกรณีทีช่ าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุดว้ยวธิเีดยีวกนันี้ภายหลังเวลาทีก่ าหนด หรอืในวันหยดุท าการซือ้ขาย ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวัน

ท าการซือ้ขายถัดไป  

(4)ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ตา่งส านักหักบัญช ีหรอื ดราฟตท์ีไ่มส่ามารถเรยีกเก็บเงนิ

ได ้(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ัง่ซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้ท าการสั่งซือ้

หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายทีเ่รยีกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการทีเ่รยีกเก็บเงนิ

ได ้ 

(5) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจา่ยเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการ

สั่งซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้ทราบทางโทรศัพท ์ 

(6) บรษัิทจัดการจะไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐาน

อยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่วและบรษัิท

หรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมจั่ดสรร

หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

6.2.5 การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้:  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้ ในวันท าการถัด

จากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วนัน้โดยใชห้ลกัการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” และ

ขอ้ 6.2.4 เรือ่ง “การจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ัง่ซือ้” เวน้แตเ่ขา้ขา่ยกรณตีามขอ้ 11 เรือ่ง “การไมข่ายไมรั่บซือ้คนืไม่

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสั่ง”  

6.2.6 การคนืเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้และจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้รวมกนัเกนิจ านวนหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการไดจ้ดทะเบยีนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุตามหลักการสั่งซือ้กอ่นไดก้อ่น และหากมกีาร

สั่งซือ้พรอ้มกัน และมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูต่าม

สัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ั่งซือ้แตล่ะรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรร

หรอืไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่น หรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่

สั่งซือ้หน่วยลงทนุสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหผู้ส้ัง่ซือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ ้

สั่งซือ้ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ภายใน 15 วันนับตัง้แตวั่นทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

6.2.7 ขอ้จ ากัดการลงทนุ การปฏเิสธ/หยดุรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ:  

(1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณีทีค่ าสั่งซือ้จะมผีลใหบ้คุคล

ใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยไมต่อ้ง

ใหเ้หตผุลใด ๆ เวน้แตจ่ะเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการบรหิารและ

จัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูคา่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลัก 

ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคัญ  

(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืระงับการด าเนนิการตามค าสัง่ซือ้
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หน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณทีีก่องทนุหลัก ปฏเิสธไมรั่บ และ/หรอืระงับการ

ด าเนนิการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ  

(4) บรษัิทจัดการอาจหยดุรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวได ้เมือ่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่ในบาง

สถานการณ์หากมกีารรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรอืความเสยีหายตอ่การบรหิารจัดการ

กองทนุ และ/หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืตอ่กองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยดุรับค าสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และก าหนดการเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิใหผู้ล้งทนุ/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ

ลว่งหนา้ และจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

และ/หรอืประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

เงือ่นไขอืน่ ๆ:  

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้

และการช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์

สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะท าการจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไวอ้ยา่งนอ้ย 7 วันท าการทีส่ านักงานของบรษัิท

จัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืผ่านทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2. เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นีผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับ

บรษัิทจัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ

หมายเหต ุ: เนือ่งจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วันหยดุท าการของกองทนุหลักทีก่องทนุไปลงทนุ อาจจะ

ไมต่รงกับวันหยดุท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสั่งซือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/

หรอืระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ 

 

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

 

7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- การลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ, - ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

อนึง่ ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังลา่วขา้งตน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการ

ลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/

หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของ

บรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
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7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุภายใน 30 วันท าการนับแตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุ

รวม โดยบรษัิทจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี ้ 

 

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ตามวันและเวลาในขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 เรือ่ง “ระยะเวลาในการรับซือ้คนืและรายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื” โดย

ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ ในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการขายคนื

หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบมุลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการ

ขายคนื ทัง้นี้ ตอ้งไมต่ า่กวา่มลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืทีบ่รษัิทจัดก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะ

อนุญาตเป็นอยา่งอืน่ เมือ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุวา่ถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะสง่มอบส าเนาค าสั่ง

ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ั่งขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานตอ่ไป  

 

หากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วขา้งตน้เป็นวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวันท าการซือ้ขายถัดไปเป็นวันท า

การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแทน  

 

(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยหรอืจ านวนบาทได ้ในกรณทีีจ่ านวนหน่วยลงทนุที่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการขายคนืมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึ

โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ รวมถงึในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืใน

บัญชหีรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชนีอ้ยกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่หรอืจ านวนหน่วยลงทนุ

คงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ตามทีก่ าหนดไว ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้จ านวน  

 

(ค) เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการขายคนืหน่วยลงทนุ

ไมไ่ด ้หากรายการสั่งขายคนืนัน้ไดเ้สร็จส ิน้สมบรูณ์แลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิท

จัดการ  

 

(ง) บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑค์ านวณราคารับซือ้คนืและ

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะไดรั้บ โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะค านวณจากมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ส ิน้วันท ารายการรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ หักดว้ย คา่ธรรมเนียมในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะคดิคา่ธรรมเนียม

การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.3 “คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" ทัง้นี้ 

มลูคา่หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

(จ) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ั่งขายคนืหน่วย
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ลงทนุนัน้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/

หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้ก่

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีม่กีารสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทาง

โทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังวา่ ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บ

และเอกสารตน้ฉบับไมต่รงกัน หรอืบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และ

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้หค้วาม

เห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอื

ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิท

จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นของขอ้มลูดงักลา่ว

แลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุรวมถงึจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื

หน่วยลงทนุ  

 

(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวย

ความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต :  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใช ้

บรกิารอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิตอ่ขอรับแบบฟอรม์ดงักลา่วไดท้ีบ่รษัิท

จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชดีังกลา่วและสง่กลับไปยังบรษัิท

จัดการ บรษัิทจัดการจะไดด้ าเนนิการจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่ใชท้ ารายการผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตตอ่ไป ผูถ้อืรหัสประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

ในกรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัสประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว  

 

เนื่องจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสมัครขอใชบ้รกิาร

อนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกับการขอเปิดบัญชกีองทนุก็ได ้ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการซือ้ขายและวันหยดุท าการ

ซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท า

การซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้

ภายหลังเวลาทีก่ าหนดหรอืในวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป 

การสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษัิท
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จัดการตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7 เรือ่ง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุ

และทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(3) ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณชิยต์ามที่

บรษัิทจัดการก าหนด เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ ้

ถอืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และ

ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(4) โทรศัพท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางโทรศพัทต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใต ้

หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ

ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(5) ไปรษณีย ์ 

ผูล้งทนุสามารถสง่ใบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทนุตอ้งจา่หนา้ซองถงึบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ผู ้

ลงทนุตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอรม์ตา่งๆ ของบรษัิทจัดการใหค้รบถว้น และบรษัิทจัดการจะถอืเอาวันทีไ่ดรั้บ

ไปรษณียด์ังกลา่วเป็นวันด าเนนิการตามค าสัง่  

 

นอกจากนี้ บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านทางไปรษณียต์ามทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

7.4.2 วธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ:  

(1) โอนเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ      

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ใหโ้อนคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้บัญชเีงนิฝาก โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนเงนิคา่

ขายคนืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 

หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุ

ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ ในการรับคา่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยการ

โอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากนี้ ถา้หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถโอนเงนิเขา้บัญชทีีไ่ดแ้จง้ไวไ้มว่า่ดว้ยกรณีใดๆ บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการออกเชค็ขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุสัง่จา่ยผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน

ตามทีอ่ยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ               
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(2) รับเชค็ทางไปรษณีย ์ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบใุหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการออกเชค็ขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และรับเชค็ทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีนตามชือ่และทีอ่ยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่บรษัิทจัดการจะน าสง่เชค็ทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคา

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศที่

มลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม       

  

(3) รับเชค็ดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบใุหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการออกเชค็ขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุและรับเชค็ดว้ย

ตนเองทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ซึง่สามารถรับไดภ้ายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่

หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผู ้

ประกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม    

 

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวันท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น. โดยรายละเอยีดระบใุนขอ้ 7.6  

 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตัง้แตเ่วลา 8.30 น. – 15.30 น. 

หากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นวันหยดุท าการ จะก าหนดใหวั้นท าการซือ้ขายถัดไปเป็นวันท าการรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุแทนโดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืชอ่งทาง/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

ในกรณีทีวั่นรับซือ้คนืดงักลา่วขา้งตน้ตรงกับวันหยดุท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื

หน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนดใหเ้ป็นวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุได)้ (หรอืสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ) ก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ) เป็นวันท า

การถัดไป  

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ (หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ) ในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิท

จัดการเปิดรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ (หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ) หรอืท ารายการขายคนืหน่วยลงทนุ (หรอื

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ) นอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท ารายการในวันหยดุ บรษัิทจัดการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้

 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีาร

ขายคนื ระยะเวลาในการขายคนืและการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน โดยจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วที่
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ส านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ 

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการบรหิาร

และจัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูคา่การสั่งขายคนืหน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลา/ความถีข่อง

การสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลัก ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุที่

ถอืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคญั  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืระงับการด าเนนิการตามค าสั่งขาย

คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณีทีก่องทนุหลัก ปฏเิสธไมรั่บ และ/หรอื

ระงับการด าเนนิการตามค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ  

4) บรษัิทจัดการอาจหยดุรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวได ้เมือ่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่ในบาง

สถานการณ์หากมกีารรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรอืความเสยีหายตอ่การบรหิาร

จัดการกองทนุ และ/หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืตอ่กองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยดุรับ

ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และก าหนดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 1 วัน และจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอืประกาศผ่านเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ  

5) เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นีผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับ

บรษัิทจัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ

 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วันหยดุท าการของกองทนุหลักทีก่องทนุไปลงทนุ อาจจะ

ไมต่รงกับวันหยดุท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสั่งซือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/

หรอืระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ  

 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

 

8.1. ชอ่งทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- - การลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ, - ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

8.2. รายละเอยีดการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วัน

ท าการนับแตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุไดท้ี่

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเทา่นัน้  
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บรษัิทจัดการมวัีตถุประสงคท์ีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายในประเทศไทย และมวัีตถุประสงคท์ีจ่ะไม่

เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา 

หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่

จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมเ่สนอขายหรอืระงับการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

“การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุหนึง่ (กองทนุตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ

ของกองทนุอกีกองทนุหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการ

จะด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ภายหลังหักคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้

ม)ี แลว้น าไปช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  

 

8.2.1 วธิกีารในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการไดท้ีบ่รษัิทจัดการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื และ/หรอืชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ ตามวัน

และเวลาในขอ้ 8.2.3 เรือ่ง “วันและเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ” โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ ระบชุ ือ่กองทนุตน้ทาง ระบจุ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะออกจากกองทนุตน้ทาง และระบชุือ่

กองทนุปลายทางทีต่อ้งการสับเปลีย่น ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน และน าไปยืน่กับบรษัิท

จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสัง่สับเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากรายการสัง่สับเปลีย่นนัน้ไดเ้สร็จส ิน้สมบรูณ์แลว้ไม่

วา่กรณีใดๆ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสง่ค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่สับเปลีย่น

หน่วยลงทนุนัน้ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ี่

สามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วันท าการ นับแตวั่นทีม่กีารสง่ค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัวา่ ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่

ตรงกนั หรอืบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับและบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิท

จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้

แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ที่

บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นของขอ้มลูดงักลา่ว

แลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวน
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สทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุรวมถงึจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการรับสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื

หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุตกลงและยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ดังนี้  

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สถานทีเ่กดิ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. บัตรประชาชน และ/หรอืหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้อืหน่วย และ/หรอื รับรองโดยโนตารพัีบลคิ 

(Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทนุหลักรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายการป้องกนัการใชธุ้รกรรมหลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การ

รา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลัก  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรอื ตามที่

บรษัิทจัดการรอ้งขอ ใหแ้กบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้ป็นเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของกองทนุหลัก และ/หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

(1) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง  

(ก) ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ (กองทนุตน้ทาง) หรอืเรยีกวา่ “การ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ 

หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทนุนี้ ภายหลังคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT FEE) 

(ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุ

ปลายทาง) สามารถสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ไดใ้นระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ 

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนด

เพิม่เตมิ  

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนที่

เป็นไปตามมลูคา่ขัน้ต า่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุ

ไวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

(ค) ในกรณทีีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปลีย่นตามใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกวา่

จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อยา่งไรก็ตาม หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ตาม

ขอ้ก าหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะช าระ

เป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุภายใน 

5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะใน

ท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม 

(ง) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรอืยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 

(SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ 

เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุปลายทาง)  

(จ) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิข ึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทนุของ
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กองทนุตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะ

ถอืหลักฐานทีป่รากฎอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักฐานในการท า

รายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(2) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

(ก) ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ (กองทนุปลายทาง) หรอืเรยีกวา่ “การ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอื

เงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุตน้ทาง) ภายหลงัคา่ธรรมเนียม

การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ สามารถ

สั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเพีอ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ไดใ้นชว่งระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไข

ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” หรอืในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันเสนอ

ขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” 

และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไป

ตามมลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

(ค) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรอืยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 

(SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะซือ้หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ โดยน า

เงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทนุอืน่ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการ

ของบรษัิทจัดการ เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ 

(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิข ึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทนุของ

กองทนุตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะ

ถอืหลักฐานทีป่รากฎอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักฐานในการท า

รายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(จ) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปลีย่นตามใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกวา่

จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อยา่งไรก็ตาม หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ตาม

ขอ้ก าหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะช าระ

เป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุภายใน 

5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะใน

ท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม 

 

8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

 

(1) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

การก าหนดราคาสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) จากกองทนุ จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคารับซือ้คนืของ

วันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หักดว้ย คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุตน้

ทาง (ถา้ม)ี  



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 59 

 

(2) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

การก าหนดราคาสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) กองทนุ จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคาขายของวันท าการ

ของกองทนุปลายทางกอ่นวันทีก่องทนุปลายทางจะไดรั้บเงนิจากการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง บวก

ดว้ย คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถา้ม)ี  

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บ

การรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

 

8.2.3 วันและเวลาการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

 

(1) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) ไดต้ามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

(2) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) ไดต้ามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

 

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

อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท า

การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกต็าม บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป ทัง้นี้ 

ระยะเวลาหรอืก าหนดการในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามตารางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะช าระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางใหก้องทนุปลายทางภายใน 5 วันท าการนับ

แตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บ

รวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิ

การจัดการกองทนุรวม ของกองทนุตน้ทาง อยา่งไรกต็าม ในกรณีทีวั่นช าระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ

ตน้ทางตรงกับวันหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ

ปลายทางในวันท าการซือ้ขายถัดไป ซึง่อาจเกนิกวา่ 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วย

ลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผู ้

ประกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวมของกองทนุตน้

ทางได ้

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ขายคนื 

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการ

ท ารายการในวันหยดุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้โดยบรษัิทจัดการจะ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป  

เงือ่นไขอืน่ๆ :  

 

1) บรษัิทจัดการอาจก าหนดชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดเพิม่เตมิจากขอ้ 8.1. “ชอ่งทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ” 

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอื

วา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ

ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไข/

วธิกีารในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในภายหลัง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ ในการ

ด าเนนิดังกลา่วบรษัิทจัดการค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูส้นใจลงทนุท่ัวไปทราบ โดยจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และ

ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการ

บรหิารและจัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูคา่การสั่งสับเปลยีนหน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลา/

ความถีข่องการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นหลัก ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคญั  

4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/หรอืระงับการด าเนนิการตามค าสัง่

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณีทีก่องทนุหลัก ปฏเิสธไมรั่บ 

และ/หรอืระงับการด าเนนิการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ของกองทนุ  

5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรอืถาวรก็ได ้เมือ่บรษัิทจัดการ

พจิารณาแลว้เห็นวา่ในบางสถานการณ์หากมกีารรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรอื

ความเสยีหายตอ่การบรหิารจัดการกองทนุ และ/หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืตอ่กองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะ

ประกาศเกีย่วกับการหยดุรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และก าหนดการเปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิ

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอืประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

6) เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นีผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับ

บรษัิทจัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ

หมายเหต ุ: เนือ่งจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วันหยดุท าการของกองทนุหลักทีก่องทนุไปลงทนุ อาจจะ

ไมต่รงกับวันหยดุท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสั่งซือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/

หรอืระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ  

  

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

บรษัิทจัดการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้อ่เมือ่

บรษัิทจัดการไดก้ าหนดกรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขการช าระและขัน้ตอนการด าเนนิการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ผูกพัน โดยขัน้ตอน

ทีก่ าหนดดังกลา่วตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดนัน้ทกุราย  ทัง้นี้ กรณี

ทีเ่ป็นเงือ่นไขมไีดเ้ฉพาะกรณใีดกรณีหนึง่หรอืหลายกรณี ดังตอ่ไปนี้ 

(1)  กองทนุก าหนดวธิกีารช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหส้ามารถช าระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไวเ้ป็น

การทั่วไป  
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(2)  การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วมวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 

น าหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่นัน้ไปช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเดยีวกันเป็น

ผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ 

(3)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ 

(4) ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงรับช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการ

ไดรั้บมตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้ 

 

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณดีังตอ่ไปนี ้ 

(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดุังตอ่ไปนี้ โดย

ไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

หรอื  

(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม  

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพบวา่ ราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้/เรือ่ง “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไม่

ถูกตอ้ง” และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 

10.2 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามระบไุวข้า้งตน้ตามขอ้ 10.1 ใหบ้รษัิท

จัดการปฏบัิตติามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้ 

(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ เวน้

แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

(3) แจง้การเลือ่นก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และ

หลักฐานการไดรั้บความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1 (1) หรอืการรับรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์

ตามขอ้ 10.1 (2)  

ตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนนิการแทนก็

ได ้ 

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใน

ชว่งเวลาดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อื

หน่วยลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่ค าสั่งขายคนืกอ่นหลัง  

 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1 บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ซึง่
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ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณดีังตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

 

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี้ โดยความเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

หรอื  

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การไมข่าย ไมรั่บซือ้คนืหรอืไมรั่บสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามขอ้ (ก) 

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

 

(3) ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

วา่ดว้ยการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ และการก าหนด

อัตราสว่นการลงทนุ เมือ่มเีหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี้เกดิข ึน้ และกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทนุดังกลา่วอยา่งมนัียส าคัญ  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยด์ังกลา่วไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทนุไดล้งทนุใน

หลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ตล่ะแหง่เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอื  

(ข) มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสรแีละท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจาก

ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ 

(ค) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดังกลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้  

 

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ ้

ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิ ตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกนัและปราบปราม การ

ฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบัิตติามค าสัง่เกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

 

(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ

ของตนอนัเนือ่งมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุไดต้าม

ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการ

กองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่าย

หลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ เพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1 เงือ่นไขการเลกิกองทนุ ขอ้ 3 
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11.2 เมือ่ปรากฎเหตตุามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

ตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิติ

ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่าย ไมรั่บ

ซือ้คนืหรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5)  ใหเ้ปิดเผยตอ่ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ

ดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามขอ้ 

11.1 (1) (2) (3) และ (5)  เกนิ 1 วันท าการ ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ กอ่นการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขาย

คนืหรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ

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

ค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย 

รับซือ้คนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการ

เปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิท

จัดการอาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็

ได ้ 

 

11.3 บรษัิทจัดการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุ

รับค าสั่งซือ้หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งตามขอ้ 16 

และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งซือ้หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค า

สั่งซือ้หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการ

หยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  

 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน :  

เพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรอืเพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิท

จัดการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา

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

ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้ 
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13. เงอืนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทุน :  

บรษัิทจัดการจะไมโ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่น

สหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอื

หา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมโ่อนหน่วย

ลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณดีังตอ่ไปนี้  

(1) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาล หรอื โดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณพีเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรอืส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทนุไว ้ในกรณทีีผู่รั้บโอนยังไมม่บัีญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้ง

ด าเนนิการตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” ในสว่นของ 

“การเปิดบัญชกีองทนุ” ผูโ้อนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่รั้บโอนได ้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.3 เรือ่ง 

“คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี  

(4) ในกรณีทีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ ผูโ้อนจะตอ้งน าสง่ใบหน่วยลงทนุคนืใหแ้กน่าย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่ท าการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการไดใ้บ

หน่วยลงทนุ จะตอ้งยืน่เรือ่งการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผกูพัน ขอ้ 14 เรือ่ง “การ

ออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุและออก

หนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการ นับแตวั่นขอโอนหน่วยลงทนุ 

โดยค าขอโอนหน่วยลงทนุตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามที่

ระบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรือ่ง “สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ไดต้อ่เมือ่

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาปรับเปลีย่น/เพิม่เตมิวธิกีารโอนหน่วยลงทนุโดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ ในการ

ด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  

 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

 

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  

 

14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

ไมม่ ี
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14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ไมม่ ี

 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

 

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 4.8150 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถประมาณการไดซ้ ึง่เรยีกเก็บจากกองทนุรวม เมือ่รวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิ

อัตรารอ้ยละ 4.8150 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ   

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถประมาณการไดซ้ ึง่เรยีกเก็บจากกองทนุรวม เป็นอตัราทีจ่า่ยจรงิ  

 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

 

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่

ทรัพยส์นิของกองทนุ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 66 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมม่ ี

 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ0.5350ตอ่ปี  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : ไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่ทรัพยส์นิ ณ 

วันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : ไมเ่กนิอัตรารอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 

ของยอดทีจ่ าหน่ายได ้

 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ4.8150ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่ทรัพยส์นิของ

กองทนุ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เชน่ คา่ธรรมเนียมการเสนอขาย คา่ธรรมเนียมตัวแทน

สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื คา่ธรรมเนียมการน าเสนอกองทนุ เป็นตน้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.4280 ตอ่ปี (รวม

ภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่ทรัพยส์นิ ณ วันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

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

ทะเบยีนกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(3) คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขาย คา่ใชจ้า่ยในการออกแบบและจัดท าแบบสิง่พมิพ ์คา่พมิพโ์บรช์วั คา่จัดท าโฆษณา

ประชาสัมพันธ ์คา่สือ่โฆษณาประชาสัมพันธ ์คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาด คา่เอกสารขอ้มลูตา่ง ๆ ของกองทนุ คา่ใชจ้า่ยใน

การเผยแพร่ความรู ้โดยการสง่ขา่วสารดว้ยวธิกีารใดๆ เชน่ คา่จัดสง่หรอืคา่ไปรษณียากร เป็นตน้ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยใน

การจัดอบรม/สัมมนา และแนะน ากองทนุรวม  

ก) ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่

ทรัพยส์นิ ณ วันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

ข) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิเฉลีย่ ของกองทนุ (ถา้ม)ี  

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

ชวน ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุและ การจัดท ารายงานตา่ง ๆ แกผู่ล้งทนุหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหรอืหน่วยงาน

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

ก) หนังสอืชีช้วน รายงานประจ าปี รายงานรอบ 6 เดอืน และรายงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

รวมถงึรายงานขอ้มลูของกองทนุทีบ่รษัิทจัดการจัดท าข ึน้  

ข) แบบฟอรม์ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ แบบฟอรม์ค าขอเปิดบัญชกีองทนุ 

แบบฟอรม์ค าสั่งซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ แบบฟอรม์ค าสั่งสบัเปลีย่นหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทนุ ใบยนืยันค าสัง่ซือ้และ

ขายคนืหน่วยลงทนุ ใบหน่วยลงทนุ (Investment Unit Certificate) แบบสอบถามและ/หรอืแบบฟอรม์ตา่ง ๆ ที่
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เกีย่วขอ้งกับการเปิดบัญช ีและ/หรอืการท าความรูจั้กและการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ และ/หรอื

การซือ้ขายหน่วยทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

ใบส าคญัแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ใบแจง้ยอดการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Statement) เอกสารสทิธใินหน่วยลงทนุ 

หนังสอืรับรองตา่ง ๆ ของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ รวมทัง้แบบฟอรม์ตา่ง ๆ ทีจ่ะมใีนอนาคต  

(5) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับสือ่สารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าและจัดสง่วัสดแุละ/

หรอืเอกสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการสือ่สารขอ้มลูตา่ง ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่จัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

คา่วัสดแุละ/หรอืเอกสารและการจัดสง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นตน้  

(6) คา่ประกาศตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทางหนังสอืพมิพ ์คา่ประกาศการจา่ยเงนิปันผล เป็นตน้ 

รวมถงึ คา่จัดสง่และคา่ไปรษณียากรส าหรับการสง่รายงาน เอกสารตา่งๆ หรอืหนังสอืตดิตอ่กับผูถ้อืหน่วยลงทนุ และคา่

อากรแสตมป์  

(7) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายละเอยีดโครงการกองทนุ (ถา้ม)ีหรอืเลกิกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการลงประกาศหนังสอืพมิพ ์คา่ใชจ้า่ยในการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการขอมตผิูถ้อื

หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

(8) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกับขอ้มลูของกองทนุและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าและเก็บ

รักษาสถติแิละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการจัดเก็บขอ้มลูของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ  

(9) คา่ใชจ้า่ยและ/หรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับบัญชกีองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ บัญชี

จา่ยคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บัญชจีา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี หรอืบัญชอีืน่ๆ ทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารเพือ่กองทนุ รวมถงึ 

คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ของธนาคารทีหั่กเก็บจากบัญชกีองทนุ เชน่ คา่สมดุเชค็ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โอน

เงนิ คา่ธรรมเนียมการรักษาบัญช ีคา่ธรรมเนียมการยนืยันยอดเงนิฝากธนาคาร เป็นตน้ รวมถงึ คา่ธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ราคาของทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุ  

(10) คา่ใชจ้า่ยในการจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ออกเชค็คา่ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ

แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพือ่ด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้ฝากในบัญชเีงนิฝาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เชค็หรอืเอกสารตา่ง ๆ ในการคนืเงนิ เป็นตน้  

(11) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่

แทนเงนิ  

(12) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรวงเงนิในตา่งประเทศเพิม่เตมิจากหน่วยงานทีม่อี านาจ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการ

เสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิเมือ่ไดรั้บการจัดสรรวงเงนิดงักลา่ว ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(13) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบบัญชขีองกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ธรรมเนียมผูส้อบบัญช ีเป็นตน้ 

รวมทัง้ คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ  

(14) คา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีธ่นาคารหรอืสถาบันการเงนิเรยีกเก็บจากการบรหิารจัดการกองทนุ ตามที่

จา่ยจรงิ เชน่ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิ คา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บเงนิ คา่รรมเนียมการท ารายงานตา่ง ๆ เป็นตน้  

(15) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากการตดิตามทวงถาม คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระหนี้

ใดๆ ของกองทนุ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากการท าสัญญาตา่งๆ ของกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(16) คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีห่รอืเรยีกคา่สนิไหม

ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุ หรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่จาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(17) คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุ ซึง่เกดิข ึน้ในระหวา่งการช าระบัญชกีองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ตอบแทน
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ผูช้ าระบัญช ีและผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ใชจ้า่ยในการวางหลกัทรัพย ์คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทนุ ซึง่เกดิข ึน้ในระหวา่งการช าระบัญชกีองทนุจนถงึเลกิกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบยีนเลกิกองทนุกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(18) คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิข ึน้อันเนื่องมาจากการจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(19) คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เกีย่วกับการใชด้ัชนีตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และดัชนีอืน่ๆ ส าหรับอา้งองิในกองทนุ 

ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(20) คา่ใชจ้า่ยอันเกีย่วเนื่องกับการลงทนุในตา่งประเทศ เชน่ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยของศนูยรั์บฝากตา่งประเทศ 

คา่ใชจ้า่ยของผูด้แูลผลประโยชน์ตา่งประเทศ หรอืตัวแทนตา่งประเทศเก็บรักษาทรัพยส์นิของผูด้แูลผลประโยชน์ใน

การตดิตอ่กับบคุคลภายนอกเพือ่การลงทนุในตราสารทีอ่อกจ าหน่ายในตา่งประเทศ หรอื คา่ใชจ้า่ยในการออกเสยีง

ลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอื คา่ใชจ้า่ยในการมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ ในฐานะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิอตัรารอ้ย

ละ 0.1070 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (ถา้ม)ี  

(21) คา่ธรรมเนียมส าหรับการใชบ้รกิารทดรองจา่ยเงนิเพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จาก Global Custodian 

ส าหรับกรณลีงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา Failed Trade ตามทีจ่า่ยจรงิ (ถา้ม)ี  

(22) คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ยในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสาร และคา่นายหนา้ซือ้

ขายหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้หรอืขายเพือ่ประโยชน์ในการจัดการกองทนุรวม หรอืมไีวใ้นทรัพยส์นิของกองทนุทัง้ในและ

ตา่งประเทศ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ การจัดหา การรับมอบ การสง่มอบ การป้องกันผลประโยชน์ รวมถงึ คา่ธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยในการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงนิ คา่ใชจ้า่ยของศนูยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นประเทศไทย (ถา้

ม)ี คา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ใชจ้า่ยเกีย่วขอ้งกับการป้องกนัความเสีย่งในอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ หรอื

ความเสีย่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ รวมถงึภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษี

อืน่ๆ ตามทีก่องทนุถูกเรยีกเก็บ  

(23) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อืน่ใดทีเ่กดิข ึน้จากการด าเนนิการเพือ่ผลประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ย

จรงิ  

(24) คา่สัญญาฟิวเจอรส์ สญัญาฟอรเ์วริด์ หรอืสัญญาสวอปทีอ่า้งองิอตัราแลกเปลีย่น ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(25) คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทนุรวมโดยตรงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากสัญญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับกองทนุ คา่เดนิทางและทีพั่กของคณะกรรมการการลงทนุ ผูจั้ดการกองทนุ

ร่วม และตัวแทนของบรษัิทจัดการในการประชมุตา่งๆ คา่จัดประชมุทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับกองทนุ เป็นตน้ รวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อนัเกีย่วเนือ่งจากการด าเนนิการตามทีก่ฎหมายหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด

หรอืสว่นราชการก าหนดหรอืรอ้งขอหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด  

 

ทัง้นี้ ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกันอันเนื่องมาจากคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตาม 

15.2 ขา้งตน้จะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

คา่ธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (ถา้ม)ี :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเสยีคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิ

เฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกันเรยีบรอ้ยแลว้) ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุอาจตอ่รองคา่ธรรมเนียมดังกลา่วได ้ 

 

โดยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุอาจเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายในอัตราทีไ่มเ่ทา่กนั ผูส้ัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุสามารถตอ่รองอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได ้ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะครัง้หรอืการ

ก าหนดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแตล่ะราย 

โดยบรษัิทจัดการอาจจะพจิารณาน าคา่ธรรมเนียมดังกลา่วบางสว่นหรอืทัง้หมดเขา้เป็นรายไดข้องกองทนุรวม 

 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเสยีคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษี

ธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนัเรยีบรอ้ยแลว้) ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ ้

ถอืหน่วยลงทนุอาจตอ่รองคา่ธรรมเนียมดังกลา่วได ้ 

 

โดยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอาจเก็บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายในอตัราทีไ่มเ่ทา่กนั ผูส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทนุสามารถตอ่รองอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได ้ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับมลูคา่การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในแตล่ะครัง้หรอืการ

ก าหนดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแตล่ะ

ราย โดยบรษัิทจัดการอาจจะพจิารณาน าคา่ธรรมเนียมดังกลา่วบางสว่นหรอืทัง้หมดเขา้เป็นรายไดข้องกองทนุรวม 

 

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 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุอาจตอ่รองคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได ้ 

 

โดยคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอาจเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายในอตัราทีไ่มเ่ทา่กนั ผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุสามารถตอ่รองอตัราคา่ธรรมเนียมดังกลา่วได ้ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับมลูคา่การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในแตล่ะครัง้

หรอืการก าหนดคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
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ลงทนุแตล่ะราย โดยบรษัิทจัดการอาจจะพจิารณาน าคา่ธรรมเนียมดังกลา่วบางสว่นหรอืทัง้หมดเขา้เป็นรายไดข้อง

กองทนุรวม 

 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ : อตัราเทา่กับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุอาจตอ่รองคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได ้ 

 

โดยคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอาจเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายในอตัราทีไ่มเ่ทา่กนั ผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุสามารถตอ่รองอตัราคา่ธรรมเนียมดังกลา่วได ้ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับมลูคา่การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในแตล่ะครัง้

หรอืการก าหนดคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุแตล่ะราย โดยบรษัิทจัดการอาจจะพจิารณาน าคา่ธรรมเนียมดังกลา่วบางสว่นหรอืทัง้หมดเขา้เป็นรายไดข้อง

กองทนุรวม 

 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ในอตัรา 50.00 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ หน่วย หรอืเศษของ - หน่วย 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตรา 50 บาทตอ่ 1 รายการ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนัเรยีบรอ้ยแลว้) โดย

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ โดยเป็นไปตามดลุย

พนิจิของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

ทราบไมน่อ้ยกวา่ 3 วันกอ่นวันด าเนนิการดังกลา่ว  

 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ฉบับละ 50.00 บาท 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

คา่ธรรมเนียมในการขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุในอัตราฉบับละไมเ่กนิ 50 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนัเรยีบรอ้ยแลว้) โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในวันทีย่ืน่ค าขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  
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ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

โดยเป็นไปตามดลุยพนิจิของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ ้

ถอืหน่วยลงทนุทราบไมน่อ้ยกวา่ 3 วันกอ่นวันด าเนนิการดงักลา่ว 

 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : ม ี 

ตามทีจ่า่ยจรงิ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

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

ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

(2) คา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมในการหักเงนิจากบัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

คา่ธรรมเนียมทีเ่กดิจากการด าเนนิการใดๆ ตามความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เชน่ การโอนเงนิ

ตา่งธนาคารหรอืโอนขา้มเขตส านักหักบัญชซี ึง่ผูถ้อืหน่วยจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ดว้ยตนเอง โดยคา่ธรรมเนียม

ดังกลา่วจะเป็นไปตามอัตราทีส่ถาบันการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

(3) คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใด ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ

ด าเนนิการใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนอืจากกรณีปกต ิโดยคา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะเป็นไปตามอัตรา

ทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

(4) คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพยเ์มือ่สั่งซือ้หรอืสั่งขายหน่วยลงทนุ :  

กองทนุจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพยจ์ากผูถ้อืหน่วยลงทนุเมือ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในชว่งการ

เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี้ การสัง่ซือ้หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก กองทนุจะเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยนี้ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั

เรยีบรอ้ยแลว้) ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรอืขายคนื เพือ่น าเงนิดงักลา่วไปช าระเป็นคา่ใชจ้า่ยใน

การซือ้ขายหลักทรัพย ์เชน่ คา่ธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ภาษีมลูคา่เพิม่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือืน่ๆ ตามที่

กองทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลกัทรัพย ์ทัง้นี้ บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงอัตราคา่ใชจ้า่ย

ดังกลา่วเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของอตัราคา่ธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพย ์หรอืภาษีมลูคา่เพิม่ 

หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

(1) คา่ใชจ้า่ยในรูปคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุ จะค านวณเป็นรายวันและจะตัดจา่ยจากกองทนุเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ การตัดจา่ยคา่ธรรมเนียมดังกลา่วอาจ

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคัญ  

(2) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติาม

หนา้ทีจ่ะตัดจา่ยจากกองทนุตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ โดยในทางบัญชจีะตัดจา่ยเป็นรายวันโดยเฉลีย่เทา่กันทกุวันเป็น

ระยะเวลา 1 ปีของรอบระยะเวลาบัญชทีีเ่รยีกเก็บ  

(3) คา่ตอบแทนผูช้ าระบัญช ีและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จะตดัจา่ยจากกองทนุตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ โดยในทางบัญชตีดัจา่ย
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ครัง้เดยีวในวันทีเ่กดิคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ  

(4) ในกรณีหากมกีารค านวณคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีค่ดิเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่

ทรัพยส์นิของกองทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการจะค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่

หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

และคา่ใชจ้า่ยส าหรับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี ทีเ่กดิข ึน้ในวันท าการนัน้  

(5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมตามหัวขอ้ 15 รายการใดรายการ

หนึง่ หรอืหลายรายการโดยเรยีกเก็บรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปีตามทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร ทัง้นี้ ข ึน้กับ

ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

ทัง้นี้ การตัดจา่ยคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตแหง่ประเทศไทย และหากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านอง

เดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุแลว้  

(6) ในกรณีที ่มลูคา่กองทนุในขณะจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมมมีลูคา่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท (1) หรอืใน

กรณีทีม่ลูคา่กองทนุในขณะจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมมมีลูคา่ไมน่อ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท (2) หากตอ่มา

กองทนุมมีลูคา่ลดลงนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตรารอ้ยละของ 

“มลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ” โดยกรณีที ่(2) คา่ธรรมเนียมการจัดการทีเ่รยีกเก็บขา้งตน้จะเป็นอัตรารอ้ยละของ

คา่ธรรมเนียมเดมิทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บในชว่งเวลาทีม่ลูคา่ไมน่อ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท โดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไว ้

ของหน่วยลงทนุ 

 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม หรอื คา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.1. - ขอ้ 15.3 โดยไมถ่อืวา่เป็น

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

 (1) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะ

เปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีม่กีารลด

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เป็นตน้   

 

การลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยใหแ้ตกตา่งไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่ส านักงานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการในเรือ่งดงักลา่วเมือ่บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนนิการตามขอ้ (1) วรรคหนึง่แลว้  

 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิท

จัดการ จะเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่งทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม โดยอย่างนอ้ยจะมกีาร

เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ไมเ่กนิกวา่อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย

เดมิตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันท าการ

กอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้  

(2.2) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้เกนิกวา่อัตราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิ

ตามทีร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษัิทจัดการสามารถกระท าการดังกลา่วได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 
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1 ปีนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะขึน้คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตาม

หลักเกณฑด์งันี ้ 

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ไมเ่กนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดงักลา่ว บรษัิท

จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ข ึน้ดงักลา่ว  

(ข) ในกรณทีีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักลา่ว บรษัิท

จัดการกองทนุรวมตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  

 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชก้ับกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บมตพิเิศษ  

 

(3) บรษัิทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.5 (1) วรรค 2 หรอืขอ้ 15.5 (2) ขอ้ 

(2.2) ใหส้ านักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว 

 

15.6. หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามขอ้ 15.3 “คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” เป็น

อัตราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกันเรยีบรอ้ยแลว้  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามขอ้ 15.2 “คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม” และขอ้ 

15.3 “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมกับ

ผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั โดยอาจจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดงักลา่วใหก้ับผูล้งทนุบางกลุม่ เชน่ กองทนุส ารองเลีย้งชพี 

กองทนุสว่นบคุคล ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ เป็นตน้  

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมตามหัวขอ้ 15. คา่ธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ รายการใดรายการหนึง่ หรอืหลายรายการแทน

กองทนุ และ/หรอืแทนผูส้ัง่ซือ้และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้

หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ” เป็นอัตราทีไ่มร่วม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยหรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั 

(เวน้แตร่ะบไุวเ้ป็นการเฉพาะวา่รวมภาษีธรุกจิเฉพาะหรอืภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยหรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั) ทัง้นี้ ใน

กรณีทีอ่ตัราภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราคา่ธรรมเนียม

และคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามระบทุีใ่นขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อื

หน่วยลงทนุ ” ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

 

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคา

หน่วยลงทนุ : ตา่งประเทศ  

 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด โดยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมจะค านวณจากมลูคา่



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 74 

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทนุในประเทศ บวกกบัมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทนุใน

ตา่งประเทศ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละประกาศที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ทัง้นี้ใน

กรณีทีห่ลกัการดงักลา่วไมค่รอบคลมุกรณใีดอันอาจจะเกดิขึน้ในอนาคต บรษัิทจัดการพจิารณาปฺฏบัิตติามดลุยพนิจิของ

บรษัิทจัดการ ซึง่จะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ และ/หรอื ไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูล

ผลประโยชน ์ 

2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี้ เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  

 

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุส ิน้วันท าการ ภายในวันท าการถัดไปยกเวน้ในกรณีทีต่ลาด

หลักทรัพยต์า่งประเทศและกองทนุรวมในตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุ รวมถงึสถาบันการเงนิตา่งประเทศทีต่ดิตอ่ซือ้

ขายหลักทรัพยปิ์ดท าการ หรอืวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิ 

 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทกุส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายในวันท า

การถัดไป ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมใช ้

มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท า

การซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ภายใน 2 วันท าการถัดไป  

 

(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่หน่วยลงทนุของวันปิดทะเบยีนเพือ่การจา่ยเงนิปันผลภายใน 3 วันท าการ 

นับแตวั่นปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี  

 

การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ (2.3) และขอ้ (2.4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังตอ่ไปนี ้ 

(1) ใชต้ัวเลขทศนยิมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 และตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

(2) ด าเนนิการเพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดังกลา่ว โดยการประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวัน ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุ

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทางอืน่

แทนการประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน เชน่ การประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ที่

เหมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และ  

 

(3) จัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีท่กุแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน บรษัิทจัดการกองทนุ

รวมจะจัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วดว้ยหรอืไมก่็ได ้ 

 

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

ดังกลา่วขา้งตน้ตรงกับวันหยดุของกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ หรอื
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วันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิเป็นเหตใุหก้องทนุไมไ่ดรั้บขอ้มลูมลูคา่

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

พลัน เมือ่ไดรั้บขอ้มลูมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุครบถว้น  

 

ในกรณีทีก่องทนุตา่งประเทศมวัีนหยดุท าการตอ่เนื่องกนัตัง้แต ่2 วันท าการขึน้ไป บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่  

ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ภายในวันท าการถัดจากวันที่

บรษัิทจัดการไดรั้บขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ รวมทัง้ จะด าเนนิการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการได ้

ค านวณ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

อยา่งไรก็ด ีหากเกดิเหตสุดุวสิัยทีก่องตา่งประเทศไมส่ามารถค านวณราคาปิดได ้เชน่ เกดิภัยพบัิตทิางธรรมชาตอิยา่ง  

รา้ยแรง ท าใหบ้รษัิทจัดการไมไ่ดรั้บราคาของกองทนุตา่งประเทศทีเ่หมาะสมมาค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ  

บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามหลักการ Forward pricing เสมอและบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะหยดุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามกองตา่งประเทศโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วันท าการ

ทีค่ านวณนัน้  

 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ 

 

การประกาศขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศ/เผยแพรข่อ้มลูโดยการประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอือาจ

พจิารณาประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูผ่านทางหนังสอืพมิพร์ายวันอยา่งนอ้ย 1 ฉบับตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเป็นการ

เพิม่เตมิดว้ยก็ได ้และจัดใหม้ขีอ้มลูไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูโดยชอ่งทางอืน่แทนประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูทางเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ เชน่ การประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวัน หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

(2.5) ในกรณีทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไมถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด  

 

(2.6) ในการค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีก่องทนุลงทนุในตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะ  ใช ้

แหลง่ขอ้มลูอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ เพือ่ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนด ทัง้นี้ การใชข้อ้มลู

ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยตามชอ่งทางดังตอ่ไปนี้  

(1.1) บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูดงักลา่ว จากระบบ Bloomberg เป็นหลัก  

(1.2) กรณีทีไ่มส่ามารถใชข้อ้มลู (1.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจากระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มลูสูส่าธารณชนและสามารถ
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ใชอ้า้งองิได ้โดยความเห็นชอบของผูด้ผูลประโยชน ์ 

ในการใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศ เพือ่ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท บรษัิทจัดการจะ  ใช ้

อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศทีป่ระกาศบนหนา้จอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันทีค่ านวณ 

เป็นเกณฑใ์นการค านวณ โดยการค านวณจะใชเ้วลานัน้ๆ อยา่งสม า่เสมอ  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนนิการขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้ง

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

ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

3. การใชต้ัวเลขทศนยิมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื

จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม

หลักสากล  

(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 

ส าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่

หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนยิม

ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แต่

จะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิข ึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิด  

 

4. ในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติาม ขอ้ 2.  

(1) กรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุ รับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุ ตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว  

(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวมเนื่องจากมเีหตตุามทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ ใหไ้ดรั้บยกเวน้ตาม

ระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) การค านวณมลูคา่และราคาตามขอ้ 2(2.1) ถงึ ขอ้ 2(2.2) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฏเหตตุามหลักเกณฑ์

ดังกลา่ว  

(ข) การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ 2(2.3) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักลา่ว  

 

เงือ่นไขพเิศษ :  

1. ในกรณีทีวั่นท าการในประเทศไทยตรงกับวันหยดุท าการในตา่งประเทศทีก่องทนุไปลงทนุ ในการค านวณมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธ ิบรษัิทจัดการจะใชร้าคาหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิลา่สดุทีม่ใีนการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ทัง้นี้ เวน้แตก่รณีทีบ่รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นร่วมกันวา่ควรใชร้าคาอืน่ทีเ่หมาะสมกวา่  

 

2. บรษัิทจัดการอาจไมค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วย
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ลงทนุของกองทนุ ในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ หากมเีหตกุารณ์

ดังตอ่ไปนีเ้กดิข ึน้ 

2.1 ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีก่องทนุไดล้งทนุปิดท าการซือ้ขาย หรอื  

2.2 ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทนุ

รวมไดล้งทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ตล่ะแหง่เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุรวม หรอื  

2.3 มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจาก

ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.4 ในกรณีทีก่องทนุรวมลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ และกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้

หยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้  

2.5 มเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีม่นัียส าคญัและสง่ผลใหก้องทนุไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

หรอืเป็นธรรม และเหตอุืน่ใดตามทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

เมือ่ปรากฏเหตตุามเงือ่นไขพเิศษในขอ้ 2 บรษัิทจัดการจะประกาศหยดุค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ี

ประกาศดังกลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะ

รายงานการหยดุค านวณมลูคา่ดังกลา่วพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุใหส้ านักงาน

ทราบโดยพลนั  

 

ทัง้นี้ ขณะทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล บรษัิทจัดการอาจไมข่ายหรอืรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืบรษัิทจัดการอาจไมข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

อัตโนมัต ิหรอือาจหยดุรับค าสัง่ขายหรอืรับซือ้คนืดว้ยเชน่กนั  

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 2 วัน

ท าการ  

 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

- ระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุทีจั่ดขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และ/หรอื  

- หนังสอืพมิพ ์และ/หรอื  

- เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง :  

1.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์หรอืตา่งจากราคา

หน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ ึน้ไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะ

จัดท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วันท าการนับแตวั่นทีพ่บวา่ราคาหน่วย

ลงทนุไมถู่กตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้ง  
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(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุา

จากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง  

ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคา

หน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เชน่ การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุให ้

ถูกตอ้งนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งดว้ย  

 

2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา

ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันับแตวั่นทีพ่บราคา

หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่

ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคา

หน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จส ิน้ภายในวันท าการถัดจากวันทีพ่บวา่

ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณราคา

หน่วยลงทนุเสร็จส ิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่วภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่รษัิท

จัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี้  

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

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

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถ่กุตอ้งภายในวันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

 

(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ 

และวัน เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  

 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดซ้ือ้

หรอืขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชย

ราคา ภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  

 

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่ว พรอ้มทัง้ส าเนารายงาน

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

ท าการนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ 
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เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไมส่ง่

รายงานมาตรการป้องกันใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่การที่

ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (Understate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิต ิดงันี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวน ซึง่มมีลูคา่

เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏวา่ ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่

จะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ านวน

หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่ง ของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี 

เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ

ควบคมุได ้เชน่ ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย

หลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

(ข) กรณทีีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวน

ซึง่มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิด

เป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ

ไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคา

ใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  

 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังนี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็น จ านวนซึง่มมีลูคา่

เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หรอื จา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็น

จ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณทีีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นจ านวน

ซึง่มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

 

หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่ จ านวนหน่วยลงทนุที่

จะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่ง ของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ านวน

หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี 

เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ

ควบคมุได ้เชน่ ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย

หลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึหนึง่

รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ แตถ่า้บคุคล

ดังกลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นที่

ผูด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาการจา่ยเงนิของกองทนุ

เปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิ
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ของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 

 

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิข ึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการประกาศ

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ

และผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ

ควบคมุได ้ 

 

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง :  

 

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุภัทร จ ากัด  

 

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

 

17.3. ชือ่ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  

 

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 เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ชือ่ : นาย ประสทิธิพ์ร เกษามา  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  
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หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจังให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมม่ ี 

 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม :  

 

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 านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยถือวา่ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุแลว้  

 

19.2 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม

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

จัดการปฏบัิตเิพือ่ประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกับการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือัตราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกับนโยบายการ

ลงทนุ  

(4) การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ แลว้แตก่รณี ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยเรือ่งการคานวณมลูคา่ทรัพยส์นิและมลูคา่

หน่วยลงทนุซึง่ไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่

เกีย่วขอ้งก าหนด  

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

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมท่ าใหผ้ลตอบแทน

และความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

 

19.3 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี

จ านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ หากปรากฏ

วา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ มจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 

80 บรษัิทจัดการจะจัดสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูล
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ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตนัิน้  

 

19.4 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี้ ใหถ้อืวา่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดงักลา่ว  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ข ึน้ในกรณีดังนี ้ 

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ง) การเพิม่ความถีข่องการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุในแตล่ะชว่งเวลา ซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของกองทนุ

รวมอยา่งมนัียส าคัญ  

(จ) การลดเวลาสง่ค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถู้กตอ้ง  

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

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมเปิด ใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

 

19.5 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุมคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหน่วยลงทนุทีถ่อือยูแ่ละมใิหนั้บจ านวน

หน่วยลงทนุทีม่ลีกัษณะใดลักษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืโดยทางออ้มในเรือ่งทีข่อ

มตนัิน้  

(2) หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลง ทนุเฉพาะสว่นทีถ่อืเกนิกวา่อัตราทีก่ าหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  

(3) หน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวมทีไ่ปลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการกองทนุ

รวมเดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ที่

บรษัิทจัดการเดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  

 

19.65 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แตใ่นกรณี

ดังตอ่ไปนี้ ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  

(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุรวม

เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญั  

(2) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  

(3) การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ 

(risk spectrum) แตกตา่งกนั  

(4) การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  

(5) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามที่
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ระบไุวล้า่สดุในโครงการ  

(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกัน สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิ

สัญญาประกันในเรือ่งใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์ 

 

19.7 บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมได ้โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ หรอื

ขอ้ก าหนดอืน่ในท านองเดยีวกนั ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี้  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ข ึน้  

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถู้กตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่มม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ

กองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคญั หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน

ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่

ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ :  

20.1 การด ารงเงนิกองทนุของบรษัิทจัดการ  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการท าประกนัภัยความรับผดิของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทน ดว้ยวธิขีอรับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่

หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอือาจรู ้

ถงึการไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดังกลา่ว ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจ

ขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษัิทจัดการรายใหมจ่ะ

ค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในกรณทีีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิข ึน้จากการเปลีย่นบรษัิทจัดการ บรษัิท

จัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  

 

20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft commission)  

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของ

บคุคลดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้แตต่อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(1) ผลประโยชนต์อบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ  

(2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทนุ

ไดรั้บประโยชน์จากบคุคลดังกลา่ว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้งกระท า
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ดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  

บรษัิทจัดการไมส่ามารถรับ Soft commission เพือ่ประโยชน์ของบรษัิทได ้เนือ่งจากเป็นขอ้หา้มทีโ่ดยกฎและโดย

วชิาชพีเป็นเรือ่งทีไ่มพ่งึกระท า เวน้แตเ่ป็นการรับผลประโยชนท์ีผู่ใ้หบ้รกิารจัดใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืพนักงานของ

บรษัิทจัดการตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิมตามแนวทางปฏบัิตทิีบ่รษัิทจัดการประกาศไวภ้ายในบรษัิท ซึง่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุอาจขอดแูนวทางนี้ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

20.3 การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื  

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืในนามกองทนุได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

(1) กูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืไดเ้ฉพาะมเีหตจุ าเป็นตอ้งเพือ่บรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุ

เป็นการชัว่คราว  

(2) อัตราสว่นการกูย้มืเงนิและการท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ณ ส ิน้วันใด เมือ่รวมกนัแลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 

10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เวน้แตก่ารเกนิอัตราสว่นดังกลา่วมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืการท าธรุกรรม

การขายโดยมสีัญญาซือ้คนืเพิม่เตมิ  

(3) คูส่ญัญาในการกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื ตอ้งเป็นผูล้งทนุสถาบันและไมเ่ป็นผูด้แูล

ผลประโยชน์ของกองทนุนัน้  

(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทนุดงักลา่วขา้งตน้ จะใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนด

โดยศนูซือ้ขายตราสารหนี้ไทย หรอืบรษัิทหลกัทรัพย ์เพือ่ธุรกจิหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) แลว้แตก่รณี หรอืใชส้ญัญา

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 หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับผูล้งทนุ

ตามค าจ ากัดความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจก าหนด ทัง้กอ่น และหรอืภายหลังการลงทนุในกองทนุ

ไปแลว้ ทัง้นี้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และประเทศอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบัิต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้อี านาจ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมหีนา้ทีต่อ้งท าความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และ

การพสิจูน์ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุมหีนา้ทีแ่จง้การ

เปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกับการรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบัิตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการฟอกเงนิดังกลา่ว 

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจ าเป็นตอ้งด าเนนิการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบัญชี

เพือ่ใชบ้รกิารใหม ่การท าธุรกรรมของลกูคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มลูลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจบัุนเป็นระยะๆ รวมทัง้การ

ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีห่น่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง  
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20.5 การน าสง่/ตอบรับ/เผยแพร่ ขอ้มลู ขา่วสาร รายงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการกองทนุ และ/หรอืจดหมายถงึผูถ้อื

หน่วยลงทนุ  

เนื่องดว้ยกองทนุนี้เป็นกองทนุเปิดทีร่ะดมทนุจากนักลงทนุในประเทศ บรษัิทจัดการจงึอาจพจิารณาน าสง่/เผยแพร่

ขอ้มลู ขา่วสาร รายงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุ และ/หรอืหนังสอืของบรษิทัจัดการตา่ง ๆ ส าหรับผูล้งทนุ/ผูถ้อื

หน่วยลงทนุกลุม่ดังกลา่วทีร่ะบสุถานทีต่ดิตอ่ในประเทศ ทัง้นี้ไมร่วมถงึผูล้งทนุ/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีน่อกเหนือจากระบไุว ้

ขา้งตน้ รวมถงึผูล้งทนุ/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิตอ่ใหมเ่ป็นสถานทีต่ดิตอ่ในตา่งประเทศ เวน้แต่

บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ เพือ่ความอ านวยความสะดวก เพือ่ลดระยะเวลาและคา่ใชจ้า่ยการน าสง่ และ/

หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดในลักษณะท านองเดยีวกนันี้ อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่น/แกไ้ขเพิม่เตมิ

เกีย่วกับรูปแบบ วธิกีารน าสง่ เผยแพร่ รวมถงึอาจจัดใหม้รูีปแบบการตอบรับขอ้มลูอืน่ๆ (ถา้ม)ี เชน่ ผ่านระบบ

อเิล็คทรอนคิตา่ง ๆ เป็นตน้ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ โดยในการด าเนนิการดงักลา่วบรษัิท

จัดการไดค้ านงึถงึประโยชน์ของกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นส าคัญ  

อนึง่ ในการน าสง่จดหมาย/หนังสอืถงึผูถ้อืลงทนุ อาท ิกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การขอมต ิการเลกิโครงการกองทนุ

รวม โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอื

ประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

 

20.6 ขอ้ก าหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกนั  

 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไป

จะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลา่วก าหนดใหส้ถาบันการเงนิที่

ไมใ่ชส่ัญชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกับ

บัญชขีองบคุคลทีอ่ยูใ่นบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล สัญชาติ

อเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูท่างภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ 

นอกจากนี้ยังปรากฎดว้ยวา่ในปัจจบัุนมรัีฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและ

หลักเกณฑใ์นลักษณะทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  

 

กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพันตนกับหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบคุคลสัญชาตอิเมรกินั

และบคุคลทีม่ลีกัษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่หาความสัมพันธข์อง

ลกูคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตาม

หลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กลา่วคอื มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ าคัญ

ในสองกรณี คอื  

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชนห์รอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิ

ทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทนุทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตวั่นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

และเงนิลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ
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ลงทนุกับสถาบันการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 

ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึ

ธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) มหีนา้ที่

ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยดังกลา่วกอ่นช าระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการ

ท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทนุรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทนุรวมไม่

สามารถด าเนนิการลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรอืด าเนนิการลงทนุไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุไมส่ามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

 

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละ

ขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผกูพัน

ภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ ี่

เกีย่วขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดังนี ้ 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการน าสง่ขอ้มลู (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอื

เงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบัญชทัีง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ใน

และตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

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

เกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ที่

ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คย

ใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายตา่งประเทศที่

เกีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว  

(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชนเ์พิม่ข ึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการด าเนนิการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและความ

เหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วรับทราบการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืได ้

ด าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญช ี 

(1) ไมรั่บค าสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(3) ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อื

หน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัด

กับกฎหมายของประเทศไทย  
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(4) ด าเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บ

ประโยชน์เพิม่ข ึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  

 

การด าเนนิการดังกลา่วถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า

เพือ่หลกีเลีย่งมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุมกีารด าเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่า่ย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่

ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา

(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เทา่นัน้  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้

ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่

ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอืด าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุ  

 

20.7 ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับหน่วยลงทนุควบคูก่รมธรรมห์รอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ (Unit-Linked Life 

Policy)  

บรษัิทประกันชวีติอาจจะใชว้ธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account)  

 

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรอืทีเ่รยีกวา่กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทนุไดภ้ายหลังการเสนอขายครัง้แรก โดยตดิตอ่กับบรษัิทประกันชวีติ หรอื ตัวแทนหรอืนายหนา้ประกนัชวีติทีบ่รษัิท

ประกันชวีติก าหนด ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกตา่งไป

จากการซือ้ขายกองทนุเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุจงึควรศกึษารายละเอยีดใน

เอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุกอ่นตัดสนิใจ  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ (Unit-Linked 

Life Policy) หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขรายละเอยีด โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมและถอื

วา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุผูล้งทนุทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่ว ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการและบรษัิทประกนัชวีติ หรอืใน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติม ีดังนี ้ 

 

(1) มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชี

ขัน้ต า่ และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่:  

เนื่องจากแบบประกันชวีติควบการลงทนุ มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกรมธรรมป์ระกนั ทีผู่ล้งทนุสามารถใชส้ทิธติามกรมธรรม์

ประกันได ้เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์และมสีทิธใินการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เลอืกสัดสว่นการลงทนุแตล่ะกองทนุ การขอ

สับเปลีย่นกองทนุระหวา่งสัญญา ซึง่แบบประกันชวีติควบการลงทนุนี้มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชวีติ 

เชน่ คา่การประกนัภัย เป็นตน้ ดงันัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติจงึมขีอ้ก าหนดในเรือ่งมลูคา่

ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื มลูคา่
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หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ ซ ึง่อาจแตกตา่งจากการซือ้ขาย

หน่วยลงทนุเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถศกึษาขอ้ก าหนดดงักลา่วได ้ตาม

เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์และ/หรอื เอกสารประกอบการขายทีจั่ดท าโดยบรษัิทประกนัชวีติ  

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุผ่านบรษัิทประกนัชวีติ หรอื

ตัวแทนหรอืนายหนา้ประกันทีไ่ดรั้บอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทนุทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด โดย

สามารถช าระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืเชค็สว่นบคุคล ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับธนาคาร

ทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด หรอืวธิอีืน่ทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทประกนัชวีติอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต า่ในการ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุ วันและเวลาท าการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วธิกีารในการสั่งซือ้ วธิกีารช าระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบุ

ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการเสนอขายทีผู่ล้งทนุไดรั้บจากบรษัิทประกนัชวีติ โดยระยะเวลาในการ

สั่งซือ้จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทนุ โดยค าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุจะมผีลเมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บช าระเงนิครบถว้นจากบรษัิทประกนัชวีติแลว้ และเมือ่รายการ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุนเสร็จส ิน้สมบรูณ์แลว้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถขอเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดไ้มว่า่

กรณีใดทัง้ส ิน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ในกรณขีองการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกัน

ชวีติ  

 

บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกนัชวีติอาจปฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการ

ลงทนุ หากพบวา่ค าสัง่ดงักลา่วหรอืผูล้งทนุเป็นบคุคลทีอ่าจเขา้ขา่ยลักษณะการกระท าผดิการท าธุรกรรมฟอกเงนิ หรอื

การกอ่การรา้ย ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งการฟอกเงนิและการสนับสนุนการกอ่การรา้ย หรอืผูล้งทนุเขา้เงือ่นไขเป็นบคุคล

ทีบ่รษัิทประกันชวีติมขีอ้สงวนสทิธใินการพจิารณารับประกัน  

 

(3) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

(3.1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุลงทนุผ่าน

บรษัิทประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคนืหน่วยลงทนุ และเงือ่นไขในการขายคนื

หน่วยลงทนุ วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนวธิกีารน าสง่เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิตามทีร่ะบุ

ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติและ/หรอืเอกสารการเสนอขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บจากบรษัิทประกนัชวีติ โดยระยะเวลา

การขายคนืจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทนุ และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุจะมผีล

สมบรูณ์เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารหลกัฐานครบถว้น และเมือ่รายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุนัน้เสร็จส ิน้สมบรูณแ์ลว้ 

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถขอเพกิถอนค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดไ้มว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะ

อนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุ สามารถขายคนืหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุหรอื

วธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติ ระบจุ านวนขัน้ต า่ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้น

กรมธรรม ์ส าหรับผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะช าระเงนิ

คา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วย

ลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอื ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทประกันชวีติมหีนา้ทีต่อ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุที่

ไดรั้บจากบรษัิทจัดการใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
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มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอื ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื

เป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ/หรอื คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ประกาศก าหนด หรอืทีเ่ห็นชอบใหด้ าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้โดยมวีธิกีารช าระเงนิคา่ขายคนื

หน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตามทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ  

 

(3.2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตเิป็นประจ าทกุเดอืน

เพือ่น าคา่ขายคนืหน่วยลงทนุมาช าระคา่การประกันภัย คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ และคา่ธรรมเนียมในการบรหิาร

กรมธรรม ์หรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใด ตามอตัราทีก่ าหนดในกรมธรรม ์ซึง่มลูคา่ในการขายคนือาจต า่กวา่มลูคา่ขัน้ต า่ที่

ก าหนดในโครงการ โดยบรษัิทประกันชวีติจะสรุปคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม์

ประกันชวีติควบการลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถตรวจสอบ

คา่ใชจ้า่ยลา่สดุตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด  

 

(4) การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุ กรมธรรมป์ระกันชวีติควบ

การลงทนุ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทประกันชวีติ และ

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยันการสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทนุ ภายใน 15 วันท าการ นับตัง้แตวั่นถัดจากวันสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามทีบ่รษัิท

ประกันชวีติก าหนดทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมอ่อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ

ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุโดยตรง  

 

(5) การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบรษัิทประกัน

ชวีติ ตามจ านวนขัน้ต า่จ านวนเงนิคงเหลอืขัน้ต า่ และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่ค าสั่งตามแบบฟอรม์ทีบ่รษัิท

ประกันชวีติก าหนด  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไวเ้ทา่นัน้ โดยตอ้งเป็น

การท ารายการผ่านบรษัิทประกนัชวีติ การสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุดังกลา่ว หมายถงึ การทีบ่รษัิทประกันชวีติขาย

คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (กองทนุเปิดตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอกีกองหนึง่ (กองทนุ

เปิดปลายทาง) ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม ์

โดยบรษัิทประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทาง ซึง่ไดหั้กคา่ธรรมเนียมการ

ขายคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรอืด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหเ้กดิ

รายการดังกลา่วใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ทัง้นี้ การด าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ซึง่ก าหนดโดยบรษัิทประกนัชวีติ ม ี3 รูปแบบสรุปไดด้ังนี ้ 

(1) การสับเปลีย่นกองทนุ คอื การสับเปลีย่นจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึง่หรอืหลายกองทนุไปกองทนุเปิด

ปลายทางกองหนึง่หรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  

(2) การสับเปลีย่นกองทนุอตัโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทนุเป็นประจ าตามค าสัง่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบใุหม้กีารขาย

หน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึง่เพือ่ไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอกีกองหนึง่หรอืหลายกองทนุตาม
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เงือ่นไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์ 

(3) การปรับสัดสว่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทนุโดยอตัโนมัตติามค าสัง่ในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติ

ก าหนด ใหม้สีดัสว่นการลงทนุเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์ทัง้นี้ รูปแบบ และเงือ่นไขในการ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุขา้งตน้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทนุ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับบรษัิทประกนัชวีติแตล่ะแหง่ ซึง่จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยถอืวา่

ไดรั้บความเห็นชอบจาก   ผูถ้อืหน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุแลว้   

 

บรษัิทประกันชวีติอาจระงับการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวร ในกรณีทีบ่รษัิทประกันชวีติ

เห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกรณีทีจ่ านวนทีข่ายคนืหน่วยลงทนุตน้ทางต า่

กวา่จ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนดในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

 

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจั้ดสง่ใบยนืยันการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 15 วันท าการ 

นับแตวั่นทีไ่ดด้ าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ส าหรับกรณกีารสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุอัตโนมัต ิและการปรับสดัสว่นลงทนุอตัโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับค าสั่งครัง้แรก 

และ/หรอืสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี ภายใตเ้งือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ทัง้นีผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูไดต้ามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด  

 

(6) การจัดสง่เอกสารใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ:  

(6.1) เอกสารกองทนุรวม เชน่ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนแรก รายงานประจ าปี หรอืเอกสารอืน่ใด ซึง่บรษัิทจัดการ

จัดสง่ใหก้ับบรษัิทประกนัชวีติ หรอืบรษัิทจัดการไดเ้ผยแพร่รายงานหรอืเอกสารอืน่ดงักลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการเพือ่ใหบ้รษัิทประกนัชวีติเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ได ้และบรษัิทประกันชวีติจะด าเนนิการจัดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุตอ่ไป  

 

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ บรษัิทประกันชวีติจะ

จัดสง่รายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบ

การลงทนุสามารถตรวจสอบสถานะการเงนิดงักลา่วตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด หรอืรอ้งขอรายงานแสดง

ฐานะการเงนิเพิม่เตมิจากบรษัิทประกนัชวีติไดต้ามเงือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจั่ดสง่เอกสารดังกลา่วขา้งตน้ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใต ้

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุโดยตรง  

 

(7) สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกตา่งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุปกตทิีซ่ ือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุนี้เพยีงอยา่งเดยีว ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ และบรษัิทประกนัชวีติก าหนด ดงันี ้ 

(7.1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด

ทัง้ส ิน้  

(7.2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกัน  

(7.3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการท ากรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุภายใน

ระยะเวลา 15 วันหลังจากวันทีไ่ดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกนัชวีติ โดยบรษัิทประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนนิการขายหน่วย



 

 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอร์สเปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 91 

ลงทนุกับบรษัิทจัดการในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

(7.4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีแ่ตกตา่งเมือ่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ เนื่องจากบรษัิทประกันชวีติจะ

ท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าสง่ค าสัง่ซือ้ และขายหน่วยลงทนุไปยังบรษัิทจัดการในนามของบรษัิท

ประกันชวีติ โดยไมเ่ปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) เชน่ การไดรั้บขอ้มลูกองทนุอาจมี

ความลา่ชา้กวา่ไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง เป็นตน้  

(7.5) สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกันในการลงทนุในกองทนุรวม  

(7.6) สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

(7.7) สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทกุแหง่ทีรั่บจัดการกองทนุรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่สนอ

ขายโดยบรษัิทประกนัชวีตินัน้  

(7.8) สทิธใินการรับทราบขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ ทีอ่ยู ่ของบรษัิทจัดการ บรษัิทประกันชวีติ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู ่และเลข

ประจ าตัวของฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ  

(7.9) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บค าแนะน าเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ

นัน้ ตลอดจนรับทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

(7.10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิทีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืตอ่การ

ตัดสนิใจในการลงทนุ เชน่ การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการด าเนนิการ เพือ่การควบกองทนุรวม

หรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้  

(7.11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ คา่ธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีฝ่่าย

ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

(7.12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(7.13) สทิธใินการรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนตามทีบ่รษัิทก าหนด  

บรษัิทจัดการ และบรษัิทประกันชวีติ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย กฎระเบยีบ และหรอืแนวทางปฏบัิตอิืน่ของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิ

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

 

(8) คา่ธรรมเนียมทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ:  

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ไมม่ ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ไมม่ ี 

 

ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติ อาจพจิารณาเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้น

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

 

(9) อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข หรอืกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์

ประกันชวีติ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการ

ลงทนุแลว้ ทัง้นี้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 

วัน โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรอืบรษัิทประกันชวีติ หรอืเผยแพร่บนเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ราบตอ่ไป  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหบ้รกิารสั่งซือ้ขายสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ

ส าหรับบรษัิทประกันชวีติ ซึง่บรษัิทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ส าหรับ
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ธุรกจิกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ (Unit-linked Life Policy) ของบรษัิทประกนัชวีตินัน้ (ตามค าจ ากัดความตาม

ในหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการนี้) โดยหากจะเปิดใหบ้รกิารดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหท้ราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันท าการ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืผ่านเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ  

20.8 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการการกองทนุ โดยขอรับความเหน็ชอบการแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการดงักลา่วจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้นี้

การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทนุดังกลา่วมวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ี่

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

20.9 เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้

ในความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บ

เปิดบัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นีผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไว ้

กับบรษัิทจัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการได ้

ตามปกต ิ

 

20.10 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการกองทนุรวม

จะอา้งองิทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์

 

21. การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิท

จัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตวั่นทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุได ้ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็นและ

สมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษัิทจัดการกองทนุรวม

รายใหมจ่ะค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิข ึน้จากการเปลีย่นบรษัิท

จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  

 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดย

อาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณทีีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื

ค าสั่งนัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การลงนาม

ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผูกพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
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การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการ

กองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวมและขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

 

โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิท

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  

โทรศพัท ์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  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

1.1 การบรหิารกองทนุ  

(1) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ถา้ม)ี ในกจิการทีก่องทนุถอืหลักทรัพยอ์ยูเ่ทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุตอ่ส านักงาน

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

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

ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอยา่งเครง่ครัด  

(4) น าเงนิของกองทนุไปลงทนุในหลักทรัพยป์ระเภทตา่ง  ซือ้ ขาย สั่งโอน เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ หลักทรัพยท์ีล่งทนุ

ไวต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทนุภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ 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 แลว้แตก่รณ ี 

(7) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอื

วธิกีารจัดการกองทนุตามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 19 เรือ่ง “การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุและวธิกีาร

แกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิจัีดการ”  

1.2 การรับ และการจา่ยเงนิของกองทนุ  

(1) จัดใหม้กีารรับและจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจาก/และใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุ

ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.3 เรือ่ง 

“คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(2) ไดรั้บคา่ตอบแทนในการจัดการกองทนุและคา่ธรรมเนียมอืน่  ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 

15.2 เรือ่ง “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม"  

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

ของผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม” รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุและแตง่ตัง้ผูด้แูล

ผลประโยชน์อืน่แทน ตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน ขอ้ 2 เรือ่ง “ผูด้แูล

ผลประโยชน”์  

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

ก าหนด  

(3) จัดใหม้ผีูส้อบบัญชขีองกองทนุซึง่มคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เรือ่ง “การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชใีนตลาดทนุ” โดยอนุโลม  

(4) จัดใหม้ผีูช้ าระบัญชกีองทนุเมือ่มกีารเลกิกองทนุ ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด  

(5) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาหรอืคณะบคุคลขึน้เพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการ เชน่ ทีป่รกึษาการลงทนุ โดยจะเสยี

คา่ตอบแทนหรอืไมก่็ได ้ 

(6) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรซึง่มคีณุสมบัตเิป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ก าหนด  

1.4 การด าเนนิการอืน่   

(1) บรษัิทจัดการมอี านาจฟ้องรอ้งหรอืแกต้า่งในคดแีพ่งและ/หรอืคดอีาญา รวมถงึการแตง่ตัง้ตัวแทนเพือ่กระท าการใด 

  แทนกองทนุ  

(2) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน์  

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

ประกาศก าหนด  

(4) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  

(5) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์

ภายในทกุส ิน้วันท าการ  

(6) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทกุส ิน้วันท าการนัน้  

(7) จัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยแ์ละ/หรอืทีม่มีลูคา่เกนิอตัราสว่นที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด วันทีห่ลักทรัพยม์มีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้สาเหต ุโดยแจง้เป็น

ลายลักษณ์อักษรใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแตวั่นถัดจากวันทีห่ลักทรัพยแ์ละ/หรอืทรัพยส์นิ

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

ทัง้นี้ การจัดท ารายงานดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอื

กลุม่บคุคลเดยีวกันใดโดยไมไ่ดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิหรอืเป็นกรณีทีไ่ดรั้บยกเวน้ตามประกาศของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8) ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจัดท ารายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวมทกุรอบระยะเวลาบัญชซี ึง่มสีาระ

ตามทีป่ระกาศก าหนด และสง่รายงานดงักลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและ

ส านักงานภายใน 3 เดอืนนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลาบัญช ี ทัง้นี้ ในกรณขีองกองทนุรวมเปิด หากบรษัิทจัดการกองทนุ

รวมเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามขอ้ (9) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุ

รวมของรอบระยะเวลาบัญชขียายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลาบัญช ี

การสง่รายงานรอบระยะเวลาบัญชใีหแ้กส่ านักงานตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมสง่รายงานรอบระยะเวลา

บัญชดีังกลา่วผ่านระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ านักงานจัดไว ้ 
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การสง่รายงานรอบระยะเวลาบัญชใีหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการอยา่ง

นอ้ยดว้ยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จัดสง่รายงานดังกลา่วในรูปแบบเอกสารส ิง่พมิพห์รอืสือ่บันทกึขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์

(ข)  เผยแพร่รายงานดงักลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวม โดยตอ้งมกีารแจง้ชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลู

ดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบดว้ย  ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคใ์หจั้ดสง่รายงานดังกลา่วโดย

วธิกีารตามวรรคสาม (ก) ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการตามวธิกีารดงักลา่วดว้ย  

(ค) เผยแพรด่ว้ยวธิกีารอืน่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

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

ความเห็นชอบหรอืใหด้ าเนนิการได ้

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมทีต่อ้งเลกิกองทนุรวมเนื่องจากมเีหตตุามทีส่ านักงานก าหนด โดย

เหตดุังกลา่วไดเ้กดิข ึน้กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว 

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบั้งคับกองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบ

ก าหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม ซึง่มอีายุ

กองทนุไมเ่กนิ 1 ปี นับแตวั่นทีก่องทนุจดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม  

(9) จัดท ารายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบระยะเวลาบัญชหีรอืของปี

ปฏทินิ ซึง่มสีาระตามทีป่ระกาศก าหนด และสง่รายงานดงักลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทนุและส านักงานภายใน 2 เดอืนนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบระยะเวลาบัญช ีใหบ้รษัิทจัดการ

กองทนุรวมไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งจัดท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

นัน้ 

ใหน้ าความในขอ้ (8) วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

(10) จัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตาม (8) และ (9) ไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิท จัดการและสถานที่

ตดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้และจัดส าเนาใหเ้มือ่ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบั้งคับกองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบ

ก าหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม ซึง่มอีายุ

กองทนุไมเ่กนิ 1  ปี นับแตวั่นทีก่องทนุจดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 

  

(11) จัดท าหนังสอืชีช้วนใหมเ่มือ่ส ิน้รอบปีบัญชขีองแตล่ะรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุ ณ วันส ิน้ปีบัญช ี

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

(12) จัดสง่หรอืแจกจา่ยหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญพรอ้มใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจัดใหม้หีนังสอืชีช้วน

สว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(13) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทนุ ณ วันท าการสดุทา้ยของ

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

(14) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ซึง่เป็นกรณีอืน่นอกเหนอืจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน

สว่นโครงการ ขอ้ 19 เรือ่ง “การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิี

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

(15) ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทนุ
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ทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตกุารณท์ีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทนุตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

(16) กระท าการอืน่ใดเพือ่ใหบ้รรลซุ ึง่วัตถุประสงคข์องกองทนุ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(17) เพือ่ใหก้ารถอืหน่วยลงทนุเป็นไปตามขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ์

ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) จัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดไมเ่กนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ และดแูลให ้

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจัดสรรหน่วยลงทนุไมเ่กนิขอ้จ ากัดดังกลา่วดว้ย  

(ข) ในกรณทีีม่บีคุคลอืน่เป็นนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการแจง้ใหน้ายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึ

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ และดแูลใหน้ายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ หากมกีารถอืหน่วย

ลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(ค) ตรวจสอบสัดสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดในแตล่ะกองทนุรวมเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ และด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืตรวจสอบและรายงานตอ่บรษัิทจัดการ

เมือ่พบการถอืหน่วยลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(18) เมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ไมว่า่

จะเป็นการถอืหน่วยลงทนุเองโดยตรงหรอืผ่านบคุคลอืน่ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลกัเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(1) กรณีการเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุทีเ่กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการ

ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) รายงานตอ่ส านักงานภายใน 5 วันท าการ นับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอืควรรูถ้งึขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว  

(ข) ในกรณทีีเ่ป็นกองทนุรวมเปิด บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูเมือ่มกีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วย

ลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดใหผู้ล้งทนุทราบในชอ่งทางทีเ่หมาะสม โดยจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่ว

ภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุครัง้แรกของบคุคลใดหรอืกลุม่

บคุคลเดยีวกนัใดและตอ้งปรับปรุงขอ้มลูดงักลา่วใหเ้ป็นปัจจบัุนทกุเดอืน  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้ตกลงเพือ่ใหน้ายทะเบยีนแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบหากมกีารถอืหน่วยลงทนุเกนิ

ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุดังกลา่วดว้ย  

(ค) แกไ้ขสัดสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดใหเ้ป็นไปตามขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ 

(เชน่ เสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ) ภายใน 2 เดอืน นับแตวั่นทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิวา่บคุคลนั้นหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกัน

นัน้ถอืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามขอ้จ ากัดดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมทีก่ าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้

หา่งกันนานกวา่ 2 เดอืน ใหด้ าเนนิการแกไ้ขภายในวันสดุทา้ยของก าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถัดไป  

(2) กรณีการเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุโดยไมไ่ดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิหรอืเป็นกรณีทีไ่ดรั้บ

ยกเวน้ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัด

การถอืหน่วยลงทนุดงักลา่วตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.4. “การด าเนนิการอืน่ ” (18) (1) (ข)  

(19) ในกรณทีีม่บีคุคลใดถอืหน่วยลงทนุเพือ่บคุคลอืน่ผ่านบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) บรษัิทจัดการ

จะจัดใหม้ขีอ้ตกลงเพือ่ใหบ้คุคลทีม่ชี ือ่เป็นเจา้ของบัญชนัีน้ด าเนนิการตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันในสว่นทีเ่กีย่วกับการ

นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหลกัเกณฑเ์กีย่วกับการด าเนนิการเมือ่มกีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัตาม 

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

การถอืหน่วยลงทนุตาม (18) (1) (ก) ใหบ้คุคลทีม่ชี ือ่เป็นเจา้ของบัญชดีังกลา่วรายงานตอ่บรษัิทจัดการแทนการ

รายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(20) ด าเนนิการเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 22 เรือ่ง “การเลกิกองทนุรวม”  
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บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่

ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่ง

ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิท

จัดการกองทนุไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  

 

เงอืนไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  

 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสั่งของส านักงาน หรอืโดยเหตอุืน่ใดตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการ

กองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่ง   ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวม

รายใหม ่ 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์: 0-2724-4000  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

2.1 สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.2 เรือ่ง “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม” และในสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(2) บอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

2.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  

(1) ดแูล รับฝาก เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุ และรับเงนิตา่ง  ทีก่องทนุจะพงึไดรั้บจากการจัดตัง้และด าเนนิงาน

ของกองทนุ เชน่ เงนิจองซือ้หน่วยลงทนุ เงนิปันผล ดอกเบีย้จากหลักทรัพย ์เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรอืเวนคนื

หลักทรัพย ์เงนิอืน่ใดของกองทนุ และน าเขา้ในบัญชเีงนิฝาก และ/หรอืบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุ  

(2) จัดใหม้กีารรับมอบ สง่มอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย และโอนหลักทรัพยต์า่ง  ซึง่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ 

ตลอดจนรับช าระหรอืช าระราคาคา่หลักทรัพยด์งักลา่ว ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการเมือ่เห็นวา่หลักฐาน

ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้  

(3) จา่ยหรอืโอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากของกองทนุเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบลว่งหนา้ตามระยะเวลาอันสมควร  

(4) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหลักทรัพย ์การรับเงนิปันผล

และ/หรอืดอกเบีย้ การจองซือ้หลักทรัพย ์การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลักทรัพย ์และการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีม่ผีลตอ่การ
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ถอืครองหลกัทรัพยข์องกองทนุทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดรั้บแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทยและ/หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ 

(5) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรถงึสถานะของหลักทรัพยท์ีจ่ะตอ้งปิดโอนหรอืก าลงัอยู่

ในระหวา่งท าการปิดโอนในชือ่ของกองทนุเพือ่ประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถ้อืหลักทรัพย ์การรับเงนิปันผล ดอกเบีย้ 

และอืน่   

(6) จัดท ารายงานและบัญชดีงัตอ่ไปนี้เพือ่สง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  

ก) รายงานผลการด าเนนิงานซึง่เป็นไปตามค าสั่งของบรษัิทจัดการเกีย่วกับการรับและจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การรับเงนิ

ปันผล ดอกเบีย้ และอืน่   

ข) จัดท าบัญชแีละรับรองความถูกตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บฝากไว ้ 

ค) จัดท าบัญชแีสดงการรับและจา่ยทรัพยส์นิของกองทนุ  

ง) จัดท ารายงานเกีย่วกับกระแสเงนิสด และรายละเอยีดเกีย่วกับการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและ

มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ  

(7) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคา รับซือ้คนื ราคา

ขายหน่วยลงทนุ การค านวณหน่วยลงทนุทีเ่พิม่ข ึน้จากการออกหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วย

ลงทนุทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่บรษัิทจัดการไดค้ านวณไว ้และสง่ใหผู้ด้แูล

ผลประโยชน์รับรองเมือ่เหน็วา่ถูกตอ้งแลว้  

(8) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการก าหนดวธิคี านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามราคาทีเ่ป็นธรรม ในกรณี

ทีว่ธิกีารค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิตามปกตทิ าใหม้ลูคา่ทรัพยส์นิไมเ่หมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่ หรอื

กรณีทีเ่ป็นทรัพยส์นิอืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ การช าระคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ การไมข่าย ไมรั่บซือ้คนืตามค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคนื หน่วยลงทนุ หรอืการหยดุ

รับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการจัดการ และด าเนนิการแจง้การเลือ่น

ก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และจัดท ารายงานแสดงเหตผุลในเรือ่งก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ

ตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ  

(10) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการรับช าระหนี้เพือ่กองทนุดว้ยทรัพยส์นิอืน่ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่

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

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(11) ใหค้วามเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทนุของบรษัิทจัดการประกอบกับขอ้มลูอืน่  ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูจั้ดหาในการ

จัดท ารายงานทกุรอบปีบัญชแีละทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ และสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 

60 วันนับแตวั่นส ิน้ปีบัญชนัีน้ หรอืภายใน 30 วันนับแตวั่นส ิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดงักลา่ว แลว้แตก่รณ ี 

(12) ดแูลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตกิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการภายใตม้าตรา 125 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

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

ตามพระราชบัญญัตดิงักลา่วโดยเครง่ครัด  

หากบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามใหแ้จง้บรษัิทจัดการโดยทนัท ีในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการ หรอืงดเวน้กระท า

การจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุหรอืไมป่ฏบัิตหินา้ทีต่ามมาตรา 125 ผูด้แูลผลประโยชน์จะท ารายงานเกีย่วกับ

เรือ่งดงักลา่วโดยละเอยีดและสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รูถ้งึ

เหตกุารณด์ังกลา่ว  

(13) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที ่หรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหาย
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จากบรษัิทจัดการ หรอืเมือ่ไดรั้บค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้

ปวง สว่นคา่ใชจ้า่ยในการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหเ้รยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุ  

(14) ในกรณทีีม่กีารเลกิกองทนุรวม หนา้ทีผู่ด้แูลผลประโยชนจ์ะส ิน้สดุลงเมือ่ผูช้ าระบัญชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทนุกับ

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

หนา้ทีต่า่ง  ดังนี ้ 

ก) รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุ  

ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบัิตติามมาตรา 130 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 ในกรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตราดังกลา่ว ผูด้แูลผลประโยชน์จะรายงานให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไมช่กัชา้  

(15) ใหค้วามเห็นชอบเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีเ่กดิข ึน้จากการด าเนนิการเพือ่

ผลประโยชน์ของโครงการจัดการ  

(16) รับรองผลการนับมตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอื

มตพิเิศษมจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ 

หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ มจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 

หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 

 

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ

รวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีด่แูลรักษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ทีด่ าเนนิการตามทีจ่ าเป็น

เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การด าเนนิการดงักลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ใน

หนังสอืเพือ่รับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลง

ผูด้แูลผลประโยชน ์

 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบัิตหินา้ที ่ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกีับผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้

ปวงได ้

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมว่า่การ

กระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชนข์องผูอ้ ืน่ เวน้แตเ่ป็นการเรยีกคา่ตอบแทน

ในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุทราบกอ่นอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักลา่วมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมด่ าเนนิการขอมต ิให ้

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  
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บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ภายใตเ้งื่อนไขสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนด์ังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้ 

บรษัิทจัดการจะกระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  

(1) เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ให ้

บอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีไ่ดต้กลง

ไวซ้ ึง่เป็นสาระส าคัญของสัญญานี้ คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่อาจบอกเลกิสัญญาไดโ้ดยการบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการหรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

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

เกีย่วขอ้ง ซึง่บรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสัญญาให ้

สอดคลอ้งกับประกาศ ค าสัง่ ระเบยีบ และขอ้บังคับดังกลา่วได ้เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วมผีลเป็นการเพิม่ 

ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ระสงคจ์ะรับหนา้ทีด่ังกลา่ว ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธิ

บอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ย

กวา่ 90 วัน  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีตทิีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้

ร่วมประชมุและ มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้

มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูตา่ง  ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทนุหรอืขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุ

ไปเปิดเผยหรอืใชใ้นทางทีก่อ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กองทนุ หรอืกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กผู่ด้แูล

ผลประโยชน์ บรษัิทจัดการสามารถบอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยการบอกเลกิสัญญาจะตอ้งบอก

กลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน  

(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง 

“คณุสมบัตผิูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม” บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขให ้

ถูกตอ้งภายใน 15 วัน นับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการทราบถงึการขาดคณุสมบัตดิงักลา่ว ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดท้ า

การแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหบ้รษัิทจัดการแจง้การแกไ้ขดงักลา่วใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

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

ทีก่ าหนดบรษัิทจัดการจะด าเนนิการขออนุญาตเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนต์อ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

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

แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทนผูด้แูลผลประโยชน์เดมิโดยพลัน  

 

ในกรณผีูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่มเ่ขา้

ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคญัและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจ

บอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

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

ทีอ่ยู ่: 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

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

อนุญาต และ/หรอืศนูยรั์บฝากตา่งประเทศ และ/หรอืผูรั้บฝากทรัพยส์นิหลักทรัพยต์า่งประเทศ รวมถงึระบบอืน่ใดที่

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูด้แูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ข ึน้เพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  

 

3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

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

กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร 0-2294-2345  

 

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

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

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์: 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  

โทรศพัท ์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  

โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร 0-2294-2345  

 

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจังให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจ ารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทนุตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีรั่บรอง

ทั่วไป 
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4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุภัทร จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 19 อาคารเมอืงไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ์อาคารเอ  

เลขที ่252/25 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศพัท ์: 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. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่ : ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่500 อาคารอัมรนิทร ์ทาวเวอร ์ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์: 0-2165-5555  

 

ชือ่ : ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 อาคารควิเฮา้สล์มุพนิี ถ.สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพ ฯ 10120  

โทรศพัท ์: 0-2359-0000  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยธ์นชาต จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2217-8888 

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยเ์คจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่173 อาคารเอเซยี เชน็เตอร ์ชัน้ 11 ถนน สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 0-2658-8888  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยก์รุงศร ีจ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์: 0-2659-7000, 0-2659-7384  
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ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยด์บีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

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

โทรศพัท ์: 0-2857-7799  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยซ์จีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์2 ชัน้ 2, 3 และอาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 12 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี 

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์: 02-846-8649  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยฟิ์นันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่999/9 อาคารด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวลิด ์ชัน้ 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์: 0-2658-9234  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยฟิ์นันซา่ จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่48/21 อาคารทสิโก ้ทาวเวอร ์ชัน้ 12 A ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์: 0-2697-3800, 0-2697-3878  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2635-1700  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่252/6 อาคารส านักงานเมอืงไทย-ภัทร ทาวเวอร ์เอ ชัน้ 6 ถนนรัชดาภเิษก เขตหว้ยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศพัท ์: 0-2305-9559  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพย ์เอเซยี พลสั จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่175 ชัน้ 11 อาคารสาทรซติีท้าวเวอร ์ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120  

โทรศพัท ์: 0-2680-1111  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุเมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่942/170-171 ชาญอสิสระทาวเวอร ์1 ชัน้ 25 ถนนพระราม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์: 0-2660-6677  
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ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยย์โูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชัน้ 3 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์: 0-2659-8000  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยไ์อ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2658-5800  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยเ์ออซี ีจ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่63 อาคารแอทธนิี ทาวเวอร ์ชัน้ 17 หอ้งเลขที ่1701-1704 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน 

กรุงเทพฯ10330  

โทรศพัท ์: 0-2659-3456  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยโ์นมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน)  

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

10120  

โทรศพัท ์: 02-638-5000, 02-287-6000  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยไ์อร่า จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่319 อาคารจัตรัุสจามจรุ ีชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์: 0-2684-8888  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยไ์ทยพาณชิย ์จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่19 อาคาร 3 ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซา่ ชัน้ 2, 20, 21 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร 

กรุงเทพมหานคร 10900  

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

 

ชือ่ : บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ชัน้1 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพ 10330  

โทรศพัท ์: 0-2648-3600, 0-2648-3500  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุเอเชยี เวลท ์จ ากดั  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่540 อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์หอ้งเลขที ่1707 ชัน้ 17 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรุงเทพ 

10330  

โทรศพัท ์: 02-680-5000  
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ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยค์นัทรี ่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2205-7000  

 

ชือ่ : บรษัิท ฮั่วเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่255-257 อาคารฮั่วเซง่เฮง 2 ชัน้ 5 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ ์เขตสัมพันธวงศ ์กรงุเทพมหานคร 

10100  

โทรศพัท ์: 0-2223-2288  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยอ์ารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิต ทาวเวอร ์ชัน้ 8, 10 สาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพ 10500 

โทรศพัท ์: 0-2862-9797  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุเว็ลธ ์เมจกิ จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: 383 ถนนลาดหญา้ เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600  

โทรศพัท ์:0-2861-5508  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยเ์คทบี ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่87/2 อาคารซอีารซ์ทีาวเวอร ์ชัน้ 18, 39 ออลซซีั่นสเ์พลส ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท ์: 0-2648-1111  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่127 อาคารเกษร ทาวเวอร ์ชัน้ 14-16 ถนนราชด าเนนิ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 

10330  

โทรศพัท ์: 0-2009-8888 

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยเ์คท ีซมีโิก ้จ ากดั  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่287 อาคารลเิบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 16 แขวงสลีม เขตบางรัก กทม. 10500  

โทรศพัท:์ 0-2695-5000  

 

ชือ่ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่9 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900   

โทรศพัท ์:  0-2795-1000 

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  

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

10500  โทรศพัท ์:  0-2618-1111 
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ชือ่ : ธนาคารซไีอเอ็มบไีทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330   

โทรศพัท:์ 02 626 7777, 02 626 7778 

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากัด   

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1-7 อาคารซลิลคิเฮา้ส ์Unit 1A ชัน้ 6 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   

โทรศพัท:์ 02 026 6222 

 

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   

โทรศพัท:์ 02 026 5100 

 

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

6.1 สทิธขิองผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ รวมถงึคา่ธรรมเนียมในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ตาม

อัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทัง้นี้ เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่น

โครงการ ขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ”  

(2) บอกเลกิการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

6.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(1) แจกจา่ยหนังสอืชีช้วนของกองทนุ ค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ 

ตลอดจนเอกสารตา่ง  เพือ่สง่เสรมิการขาย  

(2) รับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายหน่วยลงทนุ รับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และช าระคา่ขายคนื

หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ  

(3) ยนืยันเอกสารสรุปรายการการซือ้ การขายคนื หรอืการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีจั่ดท าข ึน้ระหวา่งบรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(4) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มลูในเอกสารใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ใบค าสั่งซือ้ ใบค าสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทนุ ใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุและเอกสารอืน่  ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบค าขอเปิดบัญชกีองทนุใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น  

(6) ด าเนนิการตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขาย หรอืรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนกระท าการอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื รวมถงึตาม

หลักเกณฑท์ีส่ านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  
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7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) 

:  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

9. ทีป่รกึษา :  

 

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแตง่ตัง้ทีป่รกึษาการลงทนุในภายหลัง โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ 

และไมต่อ้งขอความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยทีป่รกึษาการลงทนุดังกลา่วจะตอ้งมคีณุสมบัตติามประกาศหรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอ่ไป ทัง้นี้ ทีป่รกึษา

การลงทนุจะไมม่อี านาจตัดสนิใจในการจัดการกองทนุไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืการจัดการดา้นอืน่ใดก็

ตาม 

 

9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแตง่ตัง้หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงคณะบคุคลเพือ่เป็นคณะทีป่รกึษากองทนุ ทัง้นี้ ผูถ้อื

หน่วยลงทนุสามารถเสนอใหแ้ตง่ตัง้ตัวแทนผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่สามารถใหค้ าปรกึษาในภาพรวมทางเศรษฐกจิแกก่องทนุ

รวมเขา้ร่วมเป็นคณะทีป่รกึษากองทนุได ้เพือ่ใหก้ารลงทนุเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ตามคณะทีป่รกึษากองทนุทีบ่รษัิทจัดการจะแตง่ตัง้ข ึน้ดังกลา่วจะไมม่อี านาจควบคมุการ

ด าเนนิงานของบรษัิทจัดการแตอ่ยา่งใด และคณะทีป่รกึษากองทนุจะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนใด  จากกองทนุในการ

ปฏบัิตหินา้ทีด่ังกลา่ว 
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10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

 

ไมม่ ี

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมม่ ี 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน

สว่นโครงการ ขอ้ 7 เรือ่ง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” 

 

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

กองทนุไมม่กีารจา่ยเงนิปันผล 

 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดโ้ดยเป็นไปตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ์

และวธิกีารโอนหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด อยา่งไรกด็ ีบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนอาจปฏเิสธการโอนหน่วย

ลงทนุไดใ้นกรณทีีก่ารโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วจะสง่ผลใหก้องทนุรวมมผีูถ้อืหน่วยลงทนุนอ้ยกวา่ 35 ราย หรอืนอ้ย

กวา่จ านวนทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้การโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอื

ทางออ้มกับหรอืเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิี

ถิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิ

กจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา 

 

13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะไมโ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่น

สหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอื
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หา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมโ่อนหน่วย

ลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณดีังตอ่ไปนี้  

(1) โอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) โอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) โอนหน่วยลงทนุในกรณพีเิศษอืน่  ทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรอืส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทนุไว ้ในกรณทีีผู่รั้บโอนยังไมม่บัีญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอน

จะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” ในสว่น

ของ “การเปิดบัญชกีองทนุ” ผูโ้อนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่รั้บโอนได ้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.3 เรือ่ง 

“คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี  

(4) ในกรณีทีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ ผูโ้อนจะตอ้งน าสง่ใบหน่วยลงทนุคนืใหแ้กน่าย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่ท าการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการไดใ้บ

หน่วยลงทนุ จะตอ้งยืน่เรือ่งการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผกูพัน ขอ้ 14 เรือ่ง 

“การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุและ

ออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการ นับแตวั่นขอโอนหน่วย

ลงทนุ โดยค าขอโอนหน่วยลงทนุตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรือ่ง “สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ได ้

ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารโอนหน่วยลงทนุโดยการกระท าดงักลา่วไมถ่อืเป็นการแกไ้ข

โครงการ ทัง้นี้ ในการด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  

 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการได ้ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 19 เรือ่ง "การขอมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" และตามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนสว่น

ขอ้ผกูพันขอ้ 19 เรือ่ง “หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ”  

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(omnibus account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของ

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญชตีาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพันขอ้ 23 เรือ่ง "การช าระบัญชเีมือ่เลกิกองทนุ" 

 

13.7. สทิธปิระโยชน์อืน่   :  

(1) สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทนุ:  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ

เพือ่ใชใ้นการจ าน าแทนเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะรับจดทะเบยีนจ าน าใหแ้ก่

ผูรั้บจ าน าทีเ่ป็นสถาบันการเงนิเทา่นัน้  

การขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะตอ้งน าเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมายืน่พรอ้มกรอกค า

ขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่การจ าน าดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ หรอืส านักงานใหญ่ หรอืส านักงานสาขาของผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่น าสง่ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า ทัง้นี้ นายทะเบยีน

หน่วยลงทนุจะท าการระงับการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุจนกวา่จะมกีารจดแจง้ถอนการจ าน าตอ่นายทะเบยีน

หน่วยลงทนุ  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งมกีารเสยีคา่ธรรมเนียมในการจัดพมิพใ์บหน่วยลงทนุในอัตราฉบับละไมเ่กนิ 50 บาท 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารจ าน าหน่วยลงทนุโดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ ในการ

ด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  

(2) สทิธใินการไดรั้บช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธไิดรั้บช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนจ านวนเงนิไดใ้นกรณีที่

กองทนุไมส่ามารถช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 

9 เรือ่ง “การช าระคา่รับซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”  

(3) สทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ตอ้งกรอกใน

แบบฟอรม์ค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหน่วย และยืน่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนเพือ่แกไ้ขขอ้มลูโดยผูถ้อืหน่วย

ลงทนุตอ้งยืน่เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพือ่ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการแกไ้ขขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยตอ่ไป โดยผูถ้อื

หน่วยลงทนุตอ้งรับทราบและยนิยอมทีจ่ะปฏบัิตติามเงือ่นไขทีก่ าหนดในแบบฟอรม์ค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหน่วย  

 

13.8. อืน่   :  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุของ

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(2) ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บ

คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 
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การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด   

ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ที่

ไดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชนต์อบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกวา่สว่น

ของทนุของกองทนุรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดรั้บประโยชนต์อบแทน

หรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้   ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ใบหน่วยลงทนุ 

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- อืน่  

 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

1) บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุส าหรับการซือ้หน่วยลงทนุใน

การเสนอขายครัง้แรก เพือ่เป็นการยนืยันจ านวนหน่วยลงทนุ และ/หรอืจ านวนเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการสง่มอบหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทาง

ไปรษณียภ์ายใน 15 วันท าการนับแตวั่นสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

กรณีการซือ้ ขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการปิดการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืจะด าเนนิการออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการ นับแตวั่น

ท าการซือ้ขายหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้  

2) หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งท าการทักทว้งขอ้ผดิพลาด

ภายในระยะเวลาตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ มฉิะนัน้บรษัิทจัดการจะถอืวา่ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง  

3) บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุอาจจะด าเนนิการออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ โดยมขีัน้ตอนดงันี้  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกรายละเอยีดในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดท้ีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

(ข) ยืน่ค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุพรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.3 เรือ่ง 

"คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" ในหัวขอ้ 15.3.5. “คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง

สทิธใินหน่วยลงทนุ”  

(ค) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะด าเนนิการออกใบหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย

ลงทนุตามจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกรอกในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ส าหรับกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

กรอกจ านวนหน่วยลงทนุในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดย

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วยลงทนุส าหรับจ านวนเทา่ที่

ปรากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(ง) ใบหน่วยลงทนุทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุออกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุจะมขีอ้ความตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ประกาศก าหนด ซึง่จะระบชุือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยในใบหน่วยลงทนุจะตอ้งมลีายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจผูกพัน

บรษัิทจัดการ และประทับตราส าคัญหรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืใชเ้ครือ่งจักรประทับหรอืโดยวธิอีืน่ใด

ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตใหท้ าได ้ 

(จ) หากผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ใีบหน่วยลงทนุตอ้งการจะขายคนืหน่วยลงทนุจ านวนดังกลา่วจะตอ้งน าใบหน่วยลงทนุมา

ใหแ้กน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่โอนหน่วยลงทนุนัน้เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่นจงึจะท าใหก้ารขาย

หน่วยลงทนุจ านวนนัน้มผีลได ้ 

4) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมรีะบบหรอืสามารถ

บันทกึรายการซือ้ขายในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุได ้โดยผูถ้อืหน่วยทีป่ระสงคจ์ะขอรับสมดุบัญชแีสดงสทิธิ

ในหน่วยลงทนุจะตอ้งยืน่ค าขอใหอ้อกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุพรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบไุวใ้น

หนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.3 เรือ่ง "คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" ในหัวขอ้ 

15.3.5. “คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ”  

(ก) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

(ข) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะออกสมดุบัญชี

แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนื

หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(ค) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่น

การน าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบัุนเสมอ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื ณ ทีท่ าการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุตัง้แตวั่นท าการถัดจากวันท าการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ง) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมน่ าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบัุน ใหถ้อืเอา

รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็นรายการทีถ่กูตอ้ง  

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ รูปแบบของเอกสาร หรอืวธิกีารอืน่ใดเพือ่แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

เพือ่เป็นหลักฐานยนืยันการท ารายการซือ้ ขายคนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืขอ้มลูการท าธุรกรรมการลงทนุอืน่ใด (ถา้

ม)ี รวมถงึระยะเวลาการสง่มอบเอกสารหรอืวธิกีารตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ และทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตได ้ตาม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ 

ในการด าเนนิการเกีย่วกับเรือ่งดงักลา่วบรษัิทจัดการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ รวมถงึ

เพือ่อ านวยความสะดวก และเพือ่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

สามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ ้

ถอืหน่วยลงทนุ  
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15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

ไมม่ ี

 

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุจะไม่

สามารถช าระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกันและมใิชห่ลักประกันเพือ่กองทนุ

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารจัดการกองทนุ  

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได ้

สทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตามหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 16.3 

กอ่นแลว้  

16.1.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดป้ฏบัิตติามขอ้ 16.1.1 หรอืขอ้ 16.3 บรษัิทจัดการจะไมน่ าทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระ

หนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ และเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุ และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์อง

ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้

ตกลงรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดงักลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนด

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากเงนิส ารองรายไดห้รอื

ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิ

ไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิน้ภายใน 45 วัน

นับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการ นับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  

16.1.4 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุรวมไดรั้บช าระหนี้

ตามตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 

16.1.3 โดยอนุโลม  

 

16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.2.1 กอ่นการรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกัน ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามมตพิเิศษ  

 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีก่องทนุ

รวมจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระ

หนี ้
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16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกลา่วมารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจะด าเนนิการกับทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี ้ 

(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่ว

ตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายทรัพยส์นิดงักลา่ว

ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการ

ยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดงักลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกลา่ว ในกรณทีีม่ ี

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุ  

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสาร

แหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการ

รับช าระหนี้ก็ได ้ทัง้นี้ ในการด าเนนิการดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะไมน่ าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวม

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้

จากการรับช าระหนี้ไมคุ่ม้กับภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธิ

ดังกลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กับภาระคา่ใชจ้า่ยก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้ี

การจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไมคุ่ม้กับภาระคา่ใชจ้า่ยใน

การเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดิงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้ 

 

การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏ

ชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้  

 

17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีจั่ดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากัด

สทิธใิด   แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ใน

กรณีดงันี ้
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(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะท า

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีหรอืกองทนุรวมหุน้ระยะยาว  

 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ :  

18.1. หลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(1) กองทนุรวมมขีอ้จ ากัดในการถอืหน่วยลงทนุทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทนุไดต้อ้งไมเ่กนิ

หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  

(2) ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุตามขอ้ (1) ขา้งตน้ มขีอ้ยกเวน้ใหก้ับ ผูถ้อืหน่วยตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ หรอื เป็นการถอืหน่วยลงทนุ ของกองทนุรวมทีม่ลีกัษณะครบถว้นตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศ

ก าหนด 

(3) กรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควรอืน่ใด ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุตามขอ้ 

(1) ไดแ้ตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในการผ่อนผันดงักล่าว ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวม

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดังกลา่วเป็นส าคญั  

(4) กองทนุมขีอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา 

หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกอง ทรัพยส์นิของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่น

ซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิ กจิกรรม ในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม ่ซือ้ ขาย โอน หน่วย

ลงทนุของ กองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

18.2. สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุกรณีทีถ่อืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ :  

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุของ

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(2) ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บ

คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  

 

กลุม่บคุคลเดยีวกัน ตามขอ้ 18.1 และ 18.2 หมายความวา่ บคุคลทีม่คีวามสัมพันธใ์นลักษณะใดลักษณะหนึง่หรอื

หลายลักษณะดังตอ่ไปนี ้ 

(1) คูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ  

(2) นติบิคุคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนติบิคุคลนัน้ซึง่ถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นในนติบิคุคลดังกลา่วไมว่า่

ทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด  

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

 

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทนุไดไ้มเ่กนิหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ วา่ดว้ยหลักเกณฑ์

เกีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
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19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิท

จัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้

ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดงักลา่วและมผีลผูกพันตามมต ิ

 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอนัเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้

เสยีไป 

 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคญั ตอ้งไดรั้บมติ

พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทนุ

ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วย

ลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุที่

ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนีแ้ลว้ ให ้

เป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุไมเ่ทา่กัน ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แต่

กรณ ี

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณใีด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก

หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ

ของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระส าคัญทีเ่ป็นไป

ตามและไมข่ดัหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย

อาศัยอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผูกพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพันคูส่ญัญา 

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคญัตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อื

หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 
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(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 กรณี

กองทนุรวมมปีระกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใด   อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

เสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในลักษณะดงัตอ่ไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดย

ไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดรั้บ

มตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่

กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 

 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ 

พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันพรอ้ม

ทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม  

 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไมม่ ี 

 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมม่ ี 

 

22. การเลกิกองทนุรวม :  

 

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมเปิดตามหลักเกณฑ ์เมือ่ปรากฏกรณใีดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมจี านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด  

2. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลกัษณะ

หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กันคดิเป็นจ านวนเกนิ

กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการ

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะ

ในชว่งระยะเวลาเดยีวกันซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้  
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ความใน 2 วรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและ

สมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู ่เนือ่งจากกองทนุรวมยังคงมี

ทรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบ

จากการขายคนืนัน้  

 

ความใน ขอ้ 2 วรรคหนึง่และวรรคสองมใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมดังนี ้ 

(ก) กองทนุรวมตลาดเงนิ  

(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ  

(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร ์ 

(ง) กองทนุรวมดัชน ี 

(จ) กองทนุรวมอทีเีอฟ  

 

3. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมเปิดเมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้มคีวาม

เชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 22.1 ขอ้ 2 วรรคหนึง่ และการเลกิกองทนุรวมจะ

เป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ 22.1 ขอ้ 2 วรรคสามมาใชบั้งคับโดยอนุโลม  

 

 

4. มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้น

บาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุรวม  

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

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

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ  

6. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ อยา่งไรก็ตามหากมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของ

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษัิทจัดการจะเลกิกองทนุไดต้อ่เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์

รับรองผลการนับมตนัิน้  

7. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตอุันควรสงสัย

วา่อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปเพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด

เป็นการเฉพาะหรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธุรกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดและส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จงแสดงเหตผุล 

ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่มอ่าจพสิจูน์หรอืท าใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้

กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปอยา่งแทจ้รงิ และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิท

จัดการกองทนุรวมท าการแกไ้ข หรอืด าเนนิการใด   และบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรอืด าเนนิการแลว้แตไ่มส่ามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุ

ทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ  
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22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนีเ้พือ่เลกิกองทนุรวมดังกลา่ว  

1. ยตุกิารรับค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 หรอื 

ขอ้ 3  

2. แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็น

หนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ละส านักงานทราบดว้ย ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1 

ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3  

3. จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเปิดดังกลา่วภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1 

ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุโดยอตัโนมัต ิ 

4. ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสัดสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 3 ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วันท าการ

นับตัง้แตวั่นท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1 ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุแลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมนัน้  

 

 

 

23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทุน :  

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

เพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้

กระท าการอืน่ใดตามแตจ่ าเป็นเพือ่ช าระบัญชกีองทนุใหเ้สร็จส ิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารที่

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

ทรัพยส์นิของกองทนุและผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่ง

เหลอือยูต่ามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ 

วันเลกิโครงการ  

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

และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ หากปรากฎวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพยส์นิ

ดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเต ิมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 


	PHATRA GNP Cover
	หน้ารองปก PHATRA GNP
	QA  PHATRA GNP_2 Sep 20
	โครงการ PHATRA GNP_รอบปี 62
	ข้อผูกพัน PHATRA GNP_รอบปี 62

