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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปดิภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี ้

PHATRA PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND (PHATRA PGE FUND) 
ค าเตือน/ข้อแนะน า 

 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้  จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หาก
ผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย 

 กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักใน
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)  ซ่ึงกองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุน ETF เช่น ความเสี่ยงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
จ านวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับดัชนี ( Index-Related Risk) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Risk) ความเสี่ยงในการบริหาร 
(Management Risk) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Risk) 
ความเสี่ยงด้าน Tracking Error (Tracking Error Risk) เป็นต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดความเสี่ยงได้จากหัวข้อ 
“ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง” 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนต่างประเทศ (กองทุน iShares MSCI ACWI ETF) มีการลงทุนในตราสารใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในสัดส่วน 58.12%  ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเม่ือรวมกับเงินลงทุน
ในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะท าให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศนั้นๆ ก็ควรพิจารณากระจายความ
เสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (https://www.blackrock.com) 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อลด
ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเก็งก าไร  ดังนั้น  กองทุน 
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และควรค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของ  
ผู้ลงทุนเอง  และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ
ได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมี
ต้นทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

 ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทน 
ท่ีผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน 

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

https://www.blackrock.com/
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ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้าเง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาค าเตือน
อื่นเพิ่มเติมในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน 

 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการค านวณค่าสัมบูรณ์
ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อมูลในอดีต ซ่ึงอาจส่งผลให้การเข้าท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือ  
ชี้ชวน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กรณีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
 ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้า

มี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเง่ือนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซ้ือและหรือ
ขายคนืและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หาก
การลงทุนและหรือการซ้ือขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องช าระคืน
ภาษีและหรือมีเบ้ียปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบ้ีย และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน 

 ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากร
ก าหนด ซ่ึงผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุน ใน
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด มิฉะนั้นจะต้องช าระเงินเพิ่มและหรือเบ้ีย
ปรับตามประมวลรัษฎากร 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา และหากการ
ช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินเพิ่มและ/หรือเบ้ียปรับตาม
ประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเม่ือไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการลงทุน จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรก าหนด 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันได้ 

 ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลง
ไป และ/หรือเง่ือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ
กรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือ
รับค าสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกคร้ังหลังจากปิดรับค าสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร 
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 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน 
รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนอ่ืนที่ได้รับการแต่งตั้ง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมสนับสนุนการตลาดและ
พัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9855 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 
โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุน
ดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ  เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และ/
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้  

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

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ 
    จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

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

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ โดยวิธีที่  
บริษัทจัดการเปิดเผยไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.phatraasset.com 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ 
โกลบอล อิควิตี้  เ ม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ  
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่ กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้  ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส านักงานก าหนด  
ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าสั่งไว้ 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประ กันราคาหรือผลตอบแทนของ 
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุ ด
รับค าสั่งดังกล่าวได้ 

 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชี
กองทุนข้างต้น ในหนังสือช้ีชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการ

http://www.sec.or.th/
http://www.phatraasset.com/


  

 กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้                                             หน้า 4 

ก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขาย และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามค าจ ากัดความ
ของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานทีมีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และหรือแนว
ปฏิบัติภายในของ บลจ.ภัทร หรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 
หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอ านาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนมีหน้าที ต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) แล การพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence : CDD) โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการ
รู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) แล การพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่  การ
ท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการด าเนินการอื่นๆ ตามที
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก าหนดแนวทาง  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนที่ตนถือ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ  การคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ท าให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก
ออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่ มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการ
ให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซ้ือคืนที่ใช้ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซ้ือคืนที่ใช้ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ส านักงานของบริษัทจัดการและ/
หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี้  โดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซ้ือคืนที่ใช้ในการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน  ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจได้รับ
เงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบ้ียประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน  

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซ่ึงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้
ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ  รวมถึง บริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์ 

 เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติ  สิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่างไปจาก
การซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด  ผู้ลงทุนจึงต้อง
ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ  โดยสามารถติดต่อขอรับ
รายละเอียดเง่ือนไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้อมูล
ผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือชี้ชวนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่  
ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกคร้ัง 

 เงินค่าเบ้ียประกันชีวิตส่วนที่น าไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น ๆ  โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้ าประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ซ้ือกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี  เงินค่าเบ้ียประกันชีวิตส่วนที่น าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจอาจมีมูลค่าเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการด าเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนเลือกลงทุน  โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ 

 ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เง่ือนไขที่บริษัท
จัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด 

 หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกัน
ชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด  

 ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  บริษัทจัดการจะจัดส่ง
ประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
ที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  และหลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้รวบรวมมติของ  
ผู้เอาประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซ้ือขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติ
ที่แตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 กรณีผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน  
5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์  
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  
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ประเภทและนโยบายการลงทุน  

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิต้ี  
PHATRA PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND (PHATRA PGE FUND) 

ประเภทโครงการ - กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund)  
- กองทุนรวมตราสารทุน 
- กองทุนรวม Feeder Fund 
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) 

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล      ไม่มี  
จ านวนเงินทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท  
มูลค่าขั้นต่ าของการซ้ือแต่ละคร้ัง         หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป :  1,000 บาท 

หน่วยลงทุนชนิด F :  ไม่ก าหนด 
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :   1,000 บาท 

มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืนแต่ละคร้ัง ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการสั่งขายคืน         ไม่ก าหนด 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป :  100 บาท 

หน่วยลงทุนชนิด F :  ไม่ก าหนด 
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : 100 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป :  10 หน่วย 
หน่วยลงทุนชนิด F :  ไม่ก าหนด 
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :  10 หน่วย 

วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 6 มิถุนายน 2562 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 มิถุนายน 2562 
รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี 
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน  
1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน
ต่างประเทศ  
 
2. ส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ ก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
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อันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้น ในกรณี ดังต่อไปนี้   
1) ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) แต่ต่อ
มาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)  
2) ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)   
ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1 และ 2 กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และตราสารทุนดังกล่าวอยู่ โดยจะด ารงสัดส่วนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   
 
3. ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้าน
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด 
โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกัน
ความเส่ียงไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ นอกจากนี้ การท า
ธุรกรรมป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุน
อาจด ารงสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้ แต่
กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) 
            ส่วนกองทุน iShares MSCI ACWI ETF อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อ
ลดต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเก็งก าไร 
 
4. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
     
5. กองทุนอาจท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
6. ข้อมูลกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) 
จากแหล่งข้อมูล:  iShares MSCI ACWI ETF, Prospectus dated November, 2018 
ข้อมูลกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) 
ชื่ อ ก อ ง ทุ น ร ว ม ใ น
ต่างประเทศ 

iShares MSCI ACWI ETF 

CUSIP   464288257 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
นโยบายการลงทุน 

วัตถุประสงค์การลงทุน 
iShares MSCI ACWI ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตราสารทุนหรือหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง ( large and mid-capitalization) 
ของประเทศพัฒนาแล้ว (developed market) และประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging market) 
นโยบายการลงทุน 
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของดัชนี MSCI ACWI ซึ่ง 
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มีวิธีการค านวณดัชนีจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมที่มีการปรับค่า Free Float (หุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้โดยเสรี) ( free float-adjusted market capitalization index)  โดยสะท้อน
อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ (emerging 
market)  ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง ( large and mid-
capitalization)      
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ(passive หรือ indexing approach) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตาม
วัตถุประสงค์การลงทุน  โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชนะดัชนีอ้างอิงและจะไม่ปรับสถานะการลงทุนให้เป็นเชิงรับ 
(defensive positions)ในสภาวะตลาดขาลงหรือตลาดมีระดับราคาสูงเกินปัจจัยพื้นฐาน   
ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวจึงอาจไม่ได้ท าให้กองทุนหลักเอาชนะดัชนีอ้างอิง แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นการ
ลดความเส่ียงของการบริหารจัดการเชิงรุก เช่น ความผิดพลาดในการเลือกหุ้นรายตัว  ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนนี้มุ่ง
หมายที่จะท าให้มีต้นทุนต่ าและและมีผลการด าเนินงานหลังหักภาษีดีกว่า โดยการท าให้การหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุน(portfolio turnover) อยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก 
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยเลือกลงทุนในหุ้นที่เป็นตัวแทนขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงเพื่อสะท้อน
การลงทุนให้เหมือนดัชนีอ้างอิง(representative sampling) โดยการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะ
ด้านการลงทุน (investment characteristics) เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม 
คุณลักษณะด้านปัจจัยพื้นฐาน (fundamental characteristics)  เช่น  อัตราผลตอบแทน และคุณลักษณะด้าน
สภาพคล่อง เป็นต้น   
ดังนั้น กองทุนหลักอาจลงทุน หรือไม่ได้ลงทุนในหุ้นทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือไม่ก็ได้ 
กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี รวมถึง
การลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกับหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี เช่น  ใบส าคัญแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี  นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในสัญญา futures options swaps เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด (ซึ่งรวมถึงกองทุน
รวมตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisor หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง) รวมถึง ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้
เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง  โดยกองทุนหลักมุ่งที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ
ดัชนีอ้างอิง ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก  
กองทุนหลักอาจท าธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 1/3 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก(รวมหลักประกัน) 
ดัชนีอ้างอิงที่ใช้ของกองทุนหลักจัดท าโดย MSCI Inc. ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและบริษัทจัดการผู้บริหาร
กองทุนหลัก  ทั้งนี้ MSCI Inc. เป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของดัชนีอ้างอิง รวมถึง
เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน ประเภท exchange-traded fund (ETF)   
วั น ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น
จัดต้ังกองทุน 

26 มีนาคม 2551 

ประเทศที่จดทะเบียน
จัดต้ัง 

สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) 

บริษัทจัดการ 
(Investment Adviser) 

BlackRock Fund Advisors 
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อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ดัชนีช้ีวัด 
(Benchmark) 

MSCI ACWI Index (Bloomberg Index Ticker: NDUEACWF) 

วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการซื้อขายของกองทุนหลัก 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(Custodian) 

State Street Bank and Trust Company (“State Street”) 

ผู้สอบบัญชีกองทุน PricewaterhouseCoopers LLP 
ค่าธ รรม เนี ยมห รือ
ค่าใช้จ่ายของกองทุน
หลัก 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ประมาณ 0.32%  
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) : ประมาณ 0.01%  
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Annual Fund Operating Expenses) : ประมาณ 0.33% 

รายละเอียดของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลัก
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com 
 
7. ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ได้รับมติจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
 
8. ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของ
หน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ เช่น เงื่อนไขการ
ลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือ
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ ากว่า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยส าคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของ
กองทุนหลักต่ ากว่าตัวช้ีวัด (Benchmark) (ถ้ามี) อย่างมีนัยส าคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ 
หรือท าให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้ หรือเมื่อกองทุนหลักกระท าความผิด
ร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการด าเนินการของ
กองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการ
เปล่ียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด และ/หรือ ด าเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปล่ียนกองทุนหลักข้างต้น อาจส่งผลให้กองทุนมีการลงทุนหรือ
มีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศในขณะนั้นมากกว่า 1 กองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF เป็นตลาดหลักทรัพย์อื่นในภายหลังได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย

https://www.blackrock.com/
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ลงทุนแล้ว หากมีการด าเนินการตามเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยไม่
ชักช้า  
 
9. ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนอื่นใดต้ังแต่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หาก
เกิดเหตุการณ์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนแล้วมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก   
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก   
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้   
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
ให้ส านักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ   
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ
เหตุ   
(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   
(4) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเก่ียวกับ
สถานะของกองทุนรวม   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้บุคลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย โดยระยะเวลาการด าเนินการตาม 
(2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้   
 
10. ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เก่ียวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศอาจไม่นับ
ช่วงระยะเวลาดังนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 

10.1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
10.2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม  
10.3  ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค าส่ังขายคืน  หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมีการ

โอนย้ายกองทุนจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันท าการ 
 
11. ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่
เก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือประกาศอื่นใดที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว 
 
12. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ( Fund of 
Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ 
(Feeder Fund) ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดย
ขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ า
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อย่างน้อย 60 วันก่อนการด าเนินการเปล่ียนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือส านักงานผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนนี้จะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
โดยกองทุนจะท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศ  ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกันความเส่ียงไว้ ซึ่งอาจท าให้ 
ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ นอกจากนี้ การท าสัญญาป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดังกล่าว จะเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Over-the-Counter derivatives) 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ  
ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) หากผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคา
ที่ซื้อหน่วยลงทุน 
 

ค าถามและค าตอบเกีย่วกับกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
 การก าหนดประเภทของผู้ลงทุน  

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป  
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 3 ชนิด ดังนี้ 
หน่วยลงทุน ชื่อย่อ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดทั่วไป PHATRA PGE ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต  

2. ชนิด F PHATRA PGE-F ส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต 

3. ชนิดเพื่อการออม PHATRA PGE-SSF ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุน และจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไข
เพิ่มเติม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดส้ินไปหรือเปล่ียนแปลง
ไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใด
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เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับค าส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกคร้ังหลังจากปิดรับค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
และ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปล่ียนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มี
ข้อความดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดย
จะปฏิบัติตามแนวทางที่ส านักงาน กลต.ก าหนด 

  

ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
โดยสมมติให้  
วันที่ 1 :  
       มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 1,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท ซึ่งเป็นชนิดทั่วไป 1,000,000.00 
บาท สมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 10,000.00 บาท  
      และในวันนี้ มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 300,000.00 บาท รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดF 200,000.00 บาท รายการซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออม 400,000.00 บาท 

 

กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดF 
ชนิดเพื่อ 
การออม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ าหน่ายได้หลัง 
หักค่าธรรมเนียมการขาย(ถ้ามี) (บาท) 

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 10,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดทั่วไป = 10,000 x 1,000,000.00/1,000,000.00 
= 10,000 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 1,010,000.00 1,010,000.00 0.00 0.00 
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)     
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
  - สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป (+VAT) 
 = 1.07%  
  - สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดF  (+VAT) 
=0.00% 

(29.61) (29.61) 0.00 0.00 

- สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 (+VAT) = 0.0535 

(1.48) (1.48) 0.00 0.00 

- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 (+VAT) = 0.107%  

(2.96) (2.96) 0.00 
0.00 

 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 1,009,965.95 1,009,965.95 0.00 0.00 
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 100,000.0000 100,000.0000 0.00 0.00 
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0996 10.0996 0.0000 0.0000 
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หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
 
วันที่ 2 :  

ท าการเพิ่มหน่วยจากรายการซื้อหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 300,000.00 บาท 
รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิด F 200,000.00 บาทและรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 400,000.00 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์
ในวันที่สอง 15,000.00 บาท  

และในวันนี้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 50,000.00 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิด F 
ชนิดเพื่อ 
การออม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) 1,009,965.95 1,009,965.95 0.00 0.00 
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า 

   
 

- รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป ชนิด F และชนิด
เพื่อการออม (+900,000 บาท) 

900,000.00 300,000.00 200,000.00 400,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วย
ลงทุนของวันท าการก่อนหน้า 

1,909,965.95 1,309,965.95 200,000.00 400,000.00 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 จ านวนเงิน 15,000.00 
บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดทั่วไป = 15,000 x1,309,965.95/ 1,909,965.95  
= 10,287.87 บาท 
- ชนิด F = 15,000 x200,000.00/ 1,909,965.95  
= 1,570.71 บาท 
- ชนิดเพื่อการออม = 
15,000x400,000.00/1,909,965.95 
=3,141.42 บาท 

15,000.00 10,287.87 1,570.71 3,141.42 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 1,924,965.95 1,320,253.82 201,570.71 403,141.42 
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) 
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ    

 

 - สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดทั่วไปและชนิด
เพื่อการออม(+VAT) = 1.07%  
 - สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิด F (+VAT) = 0 

(50.52) (38.70) (0.00) (11.82) 

- สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 
0.0535%  
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(2.83) (1.94) (0.30) (0.59) 

- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT)=0.107% 
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(5.64) (3.87) (0.59) (1.18) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 1,924,906.96 1,320,209.31 201,569.82 403,127.83 
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
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 กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิด F 
ชนิดเพื่อ 
การออม 

จ านวนหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า (หน่วย) 100,000.0000 100,000.0000 0.0000 0.0000 
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น 

   
 

  - ชนิดทั่วไป = 300,000.00 / 10.0997  
= 29,703.8525 หน่วย 

89,111.5576 29,703.8525 19,802.5683 39,605.1368 

  - ชนิด F = 200,000.00 / 10.0997  
= 19,802.5683 หน่วย 
 - ชนิดเพื่อการออม = 400,000.00/ 10.0997  
= 39,605.1368 

   
 

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 189,111.5576 129,703.8525 19,802.5683 39,605.1368 
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.1786 10.1786 10.1789 10.1786 
หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
 
วันที่ 3 :  

ท าการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า (จากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไปจ านวน 50,000.00 
บาท) สมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 20,000.00 บาท  

 

กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดF 
ชนิดเพื่อการ

ออม 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) 1,924,906.96 1,320,209.31 201,569.82 403,127.83 
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุน 
ของวันท าการก่อนหน้า 
- รายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (-50,000 บาท) 

(50,000.00) (50,000.00) 0.00 0.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วย
ลงทุนของวันท าการก่อนหน้า 

1,874,906.96 1,270,209.31 201,569.82 
403,127.83 

 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 จ านวน 
เงิน 20,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดทั่วไป =  
20,000 x 1,270,209.31/ 1,874,906.96 
 =  13,549.57 บาท 
- ชนิด F = 20,000 x 201,563.82 / 1,874,906.96  
=  2,150.19 บาท 
- ชนิดเพื่อการออม = 20,000 x 
403,127.83/1,874,906.96  
=4,300.24 บาท 

20,000.00 13,549.57 2,150.19 4,300.24 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 
 

1,894,906.96 
 
 

1,283,758.88 
 
 

203,720.01 
 
 

407,428.07 
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กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดF 
ชนิดเพื่อการ

ออม 
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) 

   
 

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
  - สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิดทั่วไปและชนิด
เพื่อการออม(+VAT) = 1.07%  
  - สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการ ชนิด F (+VAT) = 0 

(49.57) (37.63) (0.00) (11.94) 

- สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 
0.0535%  
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(2.78) (1.88) (0.30) (0.60) 

- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT)=0.107% 
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(5.55) (3.76) (0.60) (1.19) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 1,894,849.06 1,283,715.61 203,719.11 407,414.34 
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
จ านวนหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า (หน่วย) 
-หน่วยลงทุนลดลง 
   - ชนิดทั่วไป 50,000.00 / 10.1786 
= 4,912.2669 หน่วย 

 
189,111.5576 
(4,912.2669) 

 
129,703.8525 
(4,912.2669) 

 
19,802.5683 

0.0000 

 
39,605.1368 

0.0000 

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 184,199.2907 124,791.5856 19,802.5683 39,605.1368 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2869 10.2868 10.2875 10.2869 
หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
 
ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว ส าหรับหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติมให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมค านวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 

2. กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
    กองทุนนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 1,000 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของ

โครงการ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยในระหว่าง
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิ น  
150 ล้านบาท 

 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
 กองทุนนี้มีระดับความเส่ียงในระดับ 6 (เส่ียงสูง) เป็นทางเลือกส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในกองทุน  

ตราสารทุน/หุ้นต่างประเทศที่สามารถลงทุนได้ทั่วโลก โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิต้ีเพื่อ
เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของ 
ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้   
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 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว  โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุน
ได้ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ  และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อ
พิจารณาแล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน  

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA PGE-SSF) 
 ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA PGE-SSF) ต้องสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน 

รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องและ/หรือประมวล
รัษฎากรก าหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด มิฉะนั้นจะต้องช าระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร (ถ้ามี) 

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 

 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิต้ี จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทนของ
กองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเส่ียงที่เก่ียวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้  
ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก 

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
รวมถึงความเส่ียงที่เกิดจากกฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนั้น  กองทุน 
จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และ 
ผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความเส่ียงของ
ชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk) ความเส่ียงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจ านวนน้อยราย (Authorised Participant 
Concentration Risk) ความเส่ียงที่เกิดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Currency 
Risk) ความเส่ียงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) ความเส่ียงของ 
ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) ความเส่ียงในการบริหาร (Management Risk) ความเส่ียงของตลาด (Market Risk) ความเส่ียงที่
เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Risk) ความเส่ียงด้าน Tracking Error (Tracking Error Risk) เป็นต้น ผู้ลงทุน
โปรดศึกษารายละเอียดความเส่ียงได้จากหัวข้อ “ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเส่ียง” 

 กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิต้ี จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุ นจึงอาจมี 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ท าการป้องกันความเส่ียงไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าว
อาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
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 ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุน
ควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน 

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดท าการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดท าการ
ของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าส่ังซ้ือ/ขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการช าระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA PGE-SSF) 
 ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA PGE-SSF) ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องและ

ประมวลรัษฎากรก าหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือ
น าไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ตามทีก่ฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA PGE-SSF) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด มิฉะนั้น
จะต้องช าระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี) 

 
5. กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนรวมนี้ลงทุน มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ ผลการด าเนินงาน และ 

ความผันผวนของผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 
5.1 ข้อมูลกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) 
     กองทุนนี้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) 
โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในส่วนนโยบายการลงทุน 
 
5.2 ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญของกองทุนหลัก  
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกองทุน ETF เช่น 
1) ความเสี่ยงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk): หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีชี้วัด (Underlying 
index) หรือเป็นทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อาจมีผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบต่ ากว่าตลาดหรือต่ ากว่า asset classes อื่น ๆ  
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจ านวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) :  
ตามโครงสร้างของกองทุนETF ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) เท่านั้นที่จะเป็นผู้ติดต่อกองทุนเพื่อท ารายการซื้อ 
(creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF กองทุนจะมีจ านวน Authorised Participant จ ากัด  ในกรณีที่ Authorised 
Participant เลิกท าธุรกิจนี้ หรือไม่สามารถด าเนินการ ซื้อ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF  ได้  โดยไม่มี 
Authorised Participant รายอื่นเข้ามาด าเนินการทดแทน  หน่วยลงทุนของกองทุน ETF นั้น อาจมีโอกาสที่จะซื้อขายในราคาที่สูงกว่า
หรือต่ ากว่า NAV ได้ อีกทั้งอาจมีโอกาสที่จะต้องหยุดท าการซื้อขาย หรือออกจากตลาดไป(delisting)    ความเส่ียงที่เกิดจากการมี 
Authorised Participant จ านวนน้อยราย อาจสูงขึ้นหากเป็นกองทุนETF ที่ลงทุนในหุ้นที่ผู้ออกไม่ใช่บริษัทของสหรัฐฯ หรือลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีปริมาณซื้อขายต่ า 
3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงเพิ่มขึ้นที่จะขาดทุน ในกรณีที่กองทุนมีการ
ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ มีการกระจุกตัวด้านประเทศ/ภูมิภาค/ตลาด/อุตสาหกรรม/กลุ่ม
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ธุรกิจหรือชนิดของทรัพย์สิน (asset class) ที่ไปลงทุน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ปัจจัยลบต่าง ๆ มีส่งผลลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน
มากกว่าตลาดโดยรวม   
4) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (U.S. 
Dollars)    NAV ของกองทุนอาจปรับลดลง หากเกิดกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในรูปสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินดอลล่าร์สหรัฐ มีค่าเงิน
อ่อนค่าลง (depreciate) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือกรณีที่เงินสกุลเหล่านั้นมีความล่าช้าหรือมีข้อจ ากัดในการโอนเงิน
กลับ เงินสกุลต่าง ๆ อาจมีความผันผวนในระดับสูงมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์การเปล่ียนแปลงได้ ซึ่งอาจส่งผล
ให้ NAV ของกองทุนอาจเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ 
5) ความเสี่ยงจากปัญหาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Security Risk) : ความผิดพลาดหรือปัญหาของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic system) ของกองทุน ที่ปรึกษากองทุน  ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ผลิตดัชนีชี้วัด ผู้ดูแล
สภาพคล่องการซื้อขาย  ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน  อาจท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง (disruptions) และส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการท างานของกองทุน และอาจท าให้เกิดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายที่เป็นตัวเงินต่อกองทุนและผู้ลงทุนได้ แม้ว่ากองทุนจะมีแผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเส่ียงส าหรับกรณีที่เกิด
ความผิดพลาดหรือปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แต่แผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเส่ียงก็ยังมีข้อจ ากัด  นอกจากนี้  
กองทุนยังไม่สามารถควบคุมฉุกเฉินและระบบการบริหารความเส่ียงของผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย  ผู้ร่วมค้าหน่วย
ลงทุน (Authorised Participant) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ได้ 
6) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) : ตราสารทุนมีความเส่ียงที่มูลค่าจะของตราสารจะเปล่ียนแปลง และมีความ
ผันผวนมากกว่าตราสารอื่น ๆ   ดัชนีชี้วัดที่เป็น underlying index จะประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ ซึ่งมีความเส่ียงมากกว่าหุ้นบุริมสิทธิ 
(preferred stock) และตราสารหนี้ เนื่องจากในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิเรียกร้องเป็นรองจากตราสาร
หนี้และหุ้นบุริมสิทธิ 
7) ความเสี่ยงของภาคธุรกิจการเงิน (Financial Sector Risk) : ผลการด าเนินงานของบริษัทในภาคธุรกิจการเงินอาจจะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากหลาย ๆ ปัจจัยเช่น การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย การลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (credit ratings downgrades) และการลดลงของสภาพคล่องในตลาดทุน รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงใน
ข้อก าหนดด้านเงินทุน (capital requirements) และกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภัย
คุกคามทางไซเบอร์ (cyber attack) และความผิดปกติและล้มเหลวด้านเทคโนโลยี ( technology malfunctions and failures) ที่ม ี
มากขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลทางลบแก่ภาคธุรกิจนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนด้วย 
8) ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Risk) : กรณีเกิดภัยทางธรรมชาติขึ้นในภูมิภาคที่กองทุนลงทุนอาจส่งผลทางลบต่อระบบ
เศรษฐกิจหรือการด าเนินธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคนั้น ๆ และอาจส่งผลทางลบต่อการลงทุนของกองทุนในภูมิภาคดังกล่าว 
9) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) : ความเส่ียงที่กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยการ
แทรกแซงในตลาด (Market disruptions) และข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ (regulatory restrictions) อาจส่งผลทางลบต่อการที่กองทุนจะ
สามารถปรับฐานะการลงทุน (exposure) ให้เป็นไปตามดัชนีอ้างอิง (underlying index) นอกจากนั้น ข้อมูลดัชนี การค านวณดัชนี หรือ
การสร้างดัชนีอ้างอิง (underlying index) อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และอาจไม่สามารถถูกระบุหรือแก้ไขได้โดยผู้จัดท าดัชนี ( index 
provider) ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนและผู้ลงทุน 
10) ความเสี่ยงของภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Sector Risk) : บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มักเผชิญกับการแข่งขันที่สูงและการที่ผลิตภัณฑ์ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีการพึ่งพาการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Rights) เป็นอย่างมากซึ่งอาจท าให้ได้รับผลกระทบทางลบจากการสูญเสียหรือด้อยค่าลงของสิทธิดังกล่าว 
11) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) : ผลการด าเนินงานของกองทุนขึ้นกับผลการด าเนินงานของหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน  การเปล่ียนแปลงของภาวะทางการเงิน หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ อาจมีผลให้มูลค่าของหลักทรัพย์ลดลงได้ 
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12) ความเสี่ยงของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Large-Capitalization Companies Risk) : บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด
สูงอาจสามารถปรับตัวไปตามการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดได้น้อยกว่า อีกทั้งอา จจะมีข้อจ ากัดในศักยภาพการเติบโต  
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า  
13) ความเสี่ยงในการบริหาร (Management Risk) : กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือน underlying index ทุกประการ จึงมีความ
เส่ียงที่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนของ กองทุนนั้น ๆ ซึ่งอาจมีผลให้ผลการด าเนินงานของกองทุนไม่เป็นตามที่
คาดหวัง 
14) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) : กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งในระยะส้ันเมื่อตลาดมีการปรับตัว หรือ
ระยะยาวในภาวะตลาดขาลง 
15) ความเสี่ยงจากตลาดซ้ือขาย (Market Trading Risk) : ความเส่ียงจากการซื้อขายในตลาด เช่น ตลาดที่ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน  
ไม่เคล่ือนไหวเท่าที่ควร การขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรอง (secondary market)  
16) ความเสียงจากการปิดท าการของตลาดซ้ือขาย (National Closed Market Trading Risk) : กรณีที่หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมี
การซื้อขายในตลาดต่างประเทศ และตลาดนั้นอยู่ในช่วงเวลาปิดท าการ อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาที่
กองทุนได้รับก่อนตลาดต่างประเทศนั้นปิดท าการ ซึ่งอาจส่งผลถึงความแตกต่างของ NAV ระหว่างกองทุนนี้และกองทุน ETF อื่น 
17) ความเสี่ยงของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกา (Non-U.S. Securities Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงที่อาจสูญเสีย
เงินเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดในภูมิภาคนั้น ๆ ที่ส่งผลต่อผู้ออกตราสารที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกา
หรือตลาดหลักทรัพย์อเมริกา นอกจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของอเมริกาอาจจะมีการซื้อขายน้อยและอาจไม่สามารถตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ยากต่อการสร้างสภาพคล่องในการถือหลักทรัพย์ได้ในทันที  
ณ ขณะนั้น 
18) ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน (Operational Risk) : กองทุนมีความเส่ียงจากการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ความ
ผิดพลาดที่เกิดจากคน (human error) จากการประมวลผลและการส่ือสาร (processing and communication errors) ความผิดพลาด
จาก Fund’s service providers คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่น ๆ  ความไม่เพียงพอหรือล้มเหลวของระบบ เป็นต้น โดยกองทุนและบริษัท
จัดการได้ลดความเส่ียงจากการด าเนินงานข้างต้นผ่านการควบคุมและกระบวนการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถระบุได้ในทุก ๆ 
ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงไม่สามารถระบุความเส่ียงที่ส าคัญได้อย่างเพียงพอ 
19) ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Risk) :  กองทุนนี้ไม่ได้บริหารแบบเชิงรุก (actively managed) 
ซึ่งผู้จัดการกองทุน จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุนให้ชนะตลาดหรือไม่ได้พยายามบริหารกองทุนปกป้องกองทุนในทุกภาวะตลาด 
รวมถึงช่วงตลาดขาลง 
20) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้า (Reliance on Trading Partners Risk) : กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในประเทศหรือภูมิภาคที่
เศรษฐกิจมีการพึ่งพาการค้ากับคู่ค้าหลัก การลดลงของการค้าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการลงทุนของกองทุน  
21) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Risk of Investing in Developed Countries) : การลงทุนในผู้ออกตราสาร
ของประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ การเมือง ค่าเงิน ความมั่นคง  เศรษฐกิจ และความเส่ียงอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนส าคัญในการแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจโลก และมักจะ
ประสบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า ประเทศพัฒนาบางประเทศอาจต้องเผชิญกับปัญหาด้านความ
มั่นคง เช่น การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียด  ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของ
กองทุน  
22) ความเสี่ยงจากการลงทุนในรัสเซีย (Risk of Investing in Russia) : การลงทุนในหลักทรัพย์ของรัสเซียมีความเส่ียงในหลาย
ด้าน เช่น ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความเส่ียงเฉพาะของประเทศรัสเซีย รวมถึงความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการช าระ
ราคาและส่งมอบ (settlement) และการสูญเสียกรรมสิทธิ์ (ownership rights) ของหลักทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุน ซึ่งเป็นผลจาก
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ระบบการจดทะเบียน (share registration) และการดูแลหลักทรัพย์ (custody) นอกจากนี้การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ (economic 
sanctions) จากประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา และ สหภาพยุโรป (EU) ต่อบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซีย โดยมาตรการดังกล่าว
อาจส่งผลในทางลบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและการลงทุนของกองทุน  
23) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S) : การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจ
ส่งผลในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐอ่อนแอ  
24) ความเสี่ยงจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Risk) : กองทุนอาจมีการให้ยืมหลักทรัพย์  และอาจมีความเส่ียงที่
กองทุนอาจสูญเสียเงินเนื่องจากผู้ยืมไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้หรือได้ตรงเวลา รวมถึงกรณีที่หลักประกันส าหรับการกู้ยืม
หลักทรัพย์มีมูลค่าลดลงต่ ากว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมไป 
25) ความเสี่ยงด้านความม่ันคง (Security Risk) : การลงทุนในบางประเทศหรือบางภูมิภาค อาจมีความเส่ียงในด้านความมั่นคง เช่น 
การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียด ส่ิงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของ
กองทุน 
26) ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง (Structural Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงจาการลงทุนในบางประเทศที่มีความไม่มั่นคงในด้าน 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
27) ความเสี่ยงด้าน Tracking Error (Tracking Error Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงที่ผลการด าเนินงานของกองทุนจะเบี่ยงเบนไป
จากดัชนีอ้างอิง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนกับดัชนีอ้างอิง ความแตกต่างในด้านราคา ด้าน
ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) การถือเงินสดในกองทุน ความแตกต่างของช่วงเวลาในการคงค้างหรือการประเมินมูลค่าเงินปันผล
หรือดอกเบี้ย ต้นทุนของกองทุนในการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งความเส่ียงนี้อาจจะมีมากขึ้นในช่วงตลาดผันผวนหรือ
ตลาดมีความผิดปกติ รวมถึงเกิดขึ้นเนื่องจากกองทุนมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในขณะที่ดัชนีไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 
28) ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation Risk) : ราคาที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ อาจมีความแตกต่าง
จากการประเมินมูลค่าของกองทุน  หรือจากการประเมินของดัชนี โดยเฉพาะหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นที่มีการซื้อขายในปริมาณที่น้อย 
หรือซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวน นอกจากนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่นที่กองทุนถืออยู่อาจมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลา
ที่ผู้ลงทุนไม่สามารถท าการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ที่ท าการซื้อ (หรือขายคืน) หน่วย
ลงทุนในวันที่กองทุนถือหลักทรัพย์ที่วัดโดยมูลค่ายุติธรรมอาจได้รับหน่วยลงทุน (เงินค่าขายคืน) มากกว่าหรือน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่ไม่ได้
วัดโดยมูลค่ายุติธรรม หรือมีการใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยด้านเทคโนโลยี หรือความผิดพลาดจากหน่วยงานที่ต้ังราคาหรือหน่วยงานอื่น 
 
รายละเอียดของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุน
หลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com 
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 5.3  ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก  
ผลการด าเนินงาน (Return) และความผันผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน iShares MSCI 
ACWI ETF (กองทุนหลัก) (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563) เป็นดังนี้ 

 ผลการด าเนินงาน (Return) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (Base Currency) 

 
 ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

 Standard Deviation (3yrs)  : 16.26% 
หมายเหตุ      
1) ที่มา: iShares MSCI ACWI ETF Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
(2) ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น ส่ิงยืนยันถึง
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
6. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร?  

 เป็นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น   
 

7. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
 กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี 

 
8. กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ส่งผลให้กองทุนรวมมีฐานะการลงทุนในสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง โดยมี
การก าหนดอัตราส่วนไว้เป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และผลกระทบทางลบภายใต้
สมมติฐานและความเชื่อม่ันที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็น
อย่างไร?     
 กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์  

เพื่อการลดความเส่ียง  อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนี
อ้างอิง หรือเพื่อลดต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็งก าไร ทั้งนี้ กองทุนหลักจะ
ลงทุนไม่เกิน 10% ของทรัพย์สินทั้งหมดในสัญญา futures, options, swaps รวมถึง เงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
 



  

 กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้                                             หน้า 22 

9. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด?  
 กองทุนนี้จะใชตั้วช้ีวัด (Benchmark) คือ  

 สัดส่วน 
1. ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น

สกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 
ร้อยละ 95 

2. ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

ร้อยละ 5 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม  
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึง
วันที่มีการปรับปรุง/เปล่ียนตัวชี้วัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปล่ียนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการ 
ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ  
กองทุนรวม และ/หรือ การปรับปรุง/เปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดท าหรือ
เปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งปรับปรุง/เปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  

 

ค าถามค าตอบที่ควรรูเ้กี่ยวกับการลงทุน 
 

ข้อก าหนดการซ้ือขาย 

Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจ านวนเงินเท่าใด และค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร?  

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

 
Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร และมีวิธีการซ้ือ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอย่างไร?  
A : ท่านสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ 

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

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

 การเปิดบัญชีกองทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์ในการ

ติดต่อท ารายการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  โดยผู้จองซื้อต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้ 

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/ 
ผู้สนใจลงทุน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี* 

กรณีบุคคลธรรมดา  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
กรณีนิติบุคคล  ส าเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการ 

ผู้มีอ านาจได้ลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรอง
ความถูกต้องแล้ว  

 ตัวอย่างลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 

 หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิ ติบุคคลไม่ได้เป็น



  

 กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้                                             หน้า 24 

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/ 
ผู้สนใจลงทุน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี* 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้  
 ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง   

กรณีบัญชีร่วม  
(ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 4 คน) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ก าหนด 

** การก าหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
 

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือ
ชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
เพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
 
ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นคร้ังแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 
 
 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (สับเปล่ียนเข้ากองทุนนี้) ตามวิธีการที่
บริษัทจัดการก าหนดได้ที่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ บริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการ
ก าหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ได้ทุกวันท าการซื้อขาย ต้ังแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 
 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น 
ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่
รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA PGE-SSF) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการชั่วคราว
หรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดส้ินไปหรือเปล่ียนแปลงไป และ/หรือ
เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับค าส่ังซื้อ/ สับเปล่ียนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกคร้ังหลังจากปิดรับค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
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 การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปิดรับค าส่ังขายคืน ในทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ต้ังแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่
บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น   
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน โดยช าระเงินคืนให้ตามที่ ผู้ถือหน่วย/ 
ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน 
 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล
ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น 
ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตาม
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่
รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA PGE-SSF) 
หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/หรือวิธีการที่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด หรือที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมคร้ังแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องได้ก าหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) 

 
 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า :  
กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA PGE) 
o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อก าหนด
การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อก าหนดการ
ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

 
กรณีลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA PGE-SSF) 
o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อก าหนด
การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก :  
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ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดรับค าส่ังสับเปล่ียนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/
หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านั้น เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตหรือให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยท ารายการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน   
รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปล่ียนข้างต้น โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือส านักงานผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดท าการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน  
อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าส่ังซื้อ/ขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/
หรือระยะเวลาในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

 
 ชื่อบัญชีในการสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน 

“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ. ภัทร” 
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี้ 

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

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดให้เป็นบัญชีที่รับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
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Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 
A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถ่ิน
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีที่ค าส่ังซ้ือจะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   หรือ เป็นการถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท าให้บริษัทจัดการและหรือ
กองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign 
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน   
หรือท าให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน  

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค า ส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดส้ินไปหรือเปล่ียนแปลงไป และ/
หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับค าส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกคร้ังหลังจากปิดรับค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

 
Q : กองทุนมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

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

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

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการข้อ 11) 
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ 
 ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ 
 กรณีมีเหตุจ าเป็นโดยความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 
- มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
- ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
- มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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 เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าดังต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคัญ  
 อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน

เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ 
ไม่เกิน 3 วันท าการ 

 กรณีอยูใ่นระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

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

              
Q : กองทุนก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร? 
A : 1) กรณีส าหรับหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน:  
(1) ผู้โอนจะต้องมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก” ในส่วนของ “การเปิดบัญชีกองทุน” ผู้
โอนจึงจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับโอนได้  

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เร่ือง “ค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"  

(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
จะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี  

(4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องน าส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนเพื่อท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องย่ืนเร่ือง
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การขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 14 เร่ือง “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน” ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอน
และผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยค าขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน 
ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 13 เร่ือง “สิทธิ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระท าดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ 
ในการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(2) โอนหน่วยลงทุนตามค าส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
(3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

 
2) กรณีส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันได้ 
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  
กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม   

 
Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 
A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 

1) เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.phatraasset.com   และ/หรือ  
2)) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center)  

 

Q : ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแบ่งหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจก่อนการลงทุน? 
A : ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับการแบ่งหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจก่อนการลงทุน ดังนี้ 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน 
ที่ตนถือ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ  การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนี้ ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ท าให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน
ตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลง
หรือนิติกรรมอื่น 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
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อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันนี้ได้ โดยแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ส านักงานของบริษัทจัดการและ/หรือส านักงานผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ 
ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้  
โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 

สิทธิของผู้ถือหน่วย 

Q : กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่? อย่างไร? 
A : ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : ผู้ถือหน่วยที่ลงทุนจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการลงทุน 

ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยคร้ังแรก 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป : บริษัทจัดการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันท าการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 

 
Q : ผู้ถือหน่วยอาจถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร? 
A :     - บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

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

 
Q :  มีข้อจ ากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ? 
A : - กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือเพิกถอนการอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม หากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้

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

 
Q : ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง

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

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่ม ี  

 
Q : บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม ? 
A : บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม มีดังนี้ 
  

 ข้อมูลบริษัทจัดการ : 
 

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

 ดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้รับการรับรอง CAC1 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมภายใต้การบริหารจัดการ : 

    (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

70,054.43 ล้านบาท      
 

 จ านวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภายใต้การบริหารจัดการ : 

    (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

33 กองทุน  

 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร : 
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 

 
คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์   
คุณยุทธพล ลาภละมูล   
คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  
คุณกุลนันท์ ซานไทโว 

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

                                                                            
1 CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
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คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ (กรรมการ) 

2) คณะผู้บริหาร ได้แก่ 
 

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

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

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน : 
 

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

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

 รายชื่อผู้จัดการกองทุน : 
1) คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ 
    (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MSC in Finance and 
Management, University of Exeter 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด 

- อดีตผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน)  

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

2) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักด์ิ 
  (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท  MSc Finance (International 
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- CFA Level 1 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากัด  
สายงานจัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
บลจ. เอเชียเวลท์ จ ากัด ฝ่ายลงทุน  

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส   
บลจ. ธนชาต จ ากัด ฝ่ายลงทุน 
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- อดีตผู้จัดการกองทุน   
บลจ. เกียรตินาคิน จ ากัด ฝ่ายลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน   
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายลงทุน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
3)  คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA 

 (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 
o ประวัติการศึกษา 

 
- ปริญญาโท  MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA charterholder 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากัด  

- อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียงอาวุโส  
ฝ่ายบริหารความเส่ียงองค์กร บริษัท ทิสโก้ 
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุนและ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
ตราสารทุนและสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 4)  คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์ 
   (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

-  ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

-  บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศและ
กองทุนรวมตราสารทางเลือก 

-   วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
5) คุณอลิสา  กัมพลพันธ์ 
    (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel 
University 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากัด 

- ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล  
สายงานจัดการลงทุน บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

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

(มหาชน) สายงานจัดการลงทุน 
 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

6) คุณสุราช เซที, CFA 
        (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- CFA charterholder 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด 

- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จ ากัด 
 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

7) คุณสุทิน แซ่โง้ว, CFA 
   (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

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

- CFA charterholder 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้จัดการกองทุน  
บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

  8) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต 
    (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

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

- CFA level 1 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้จัดการกองทุน  
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

9)  คุณยุทธพล ลาภละมูล, CFA 
(ผู้จัดการกองทุนรอง) 

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

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

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

- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน 

10) คุณศรชัย เตรียมวรกุล, CFA 
(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- CFA Charterholder 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้อ านวยการอาวุโส  
งานลงทุนตราสารหนี้ บลจ. ภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้อ านวยการอาวุโส  
งานลงทุนและบริหารสภาพคล่อง 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

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

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ 
- ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปล่ียน 

11) คุณริสา ศิริวัฒน์, CFA 
(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- CFA Charterholder 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด 

- อดีตนักวิเคราะห์การลงทุน   
บริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต จ ากัด 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ 
- ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน 
12)  คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี 

(ผู้จัดการสภาพคล่อง) 
o ประวัติการศึกษา 

 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- CFA Level 1 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากัด 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้           
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จ ากัด      

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงินและ
กองทุนรวมตราสารหนี้ 
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- ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน 
 
 
 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

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

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

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

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

 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์: 0-2695-5000 

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

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด   โทรศัพท์ : 02-846-8649 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ : 02-646-9650 

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

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

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

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

 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677 

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2659-8000 

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

 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน)     โทรศัพท์ : 0-2659-3456 

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)   โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000  

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

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

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

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

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด   โทรศัพท์ :0-2861-5508  

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

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

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

 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน)     โทรศัพท์ : 02 626 7777, 02 626 7778 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด  โทรศัพท์: 02 026 6222 
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 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จ ากัด   โทรศัพท์: 02 026 5100 

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งต้ัง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด  

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัท
จัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน 
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถ
ท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 
Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การช าระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไป 

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

รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
 

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

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

 

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

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

 มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือไม่ 
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563  ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com 

 

http://www.phatraasset.com/
http://www.phatraasset.com/
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก 
ในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน  iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  ดังนั้น กองทุนนี้จึงมีความเส่ียงที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญของกองทุนหลัก  

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่กในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกองทุน ETF เช่น 
1) ความเสี่ยงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk): หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีชี้วัด (Underlying index) 
หรือเป็นทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อาจมีผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบต่ ากว่าตลาดหรือต่ ากว่า asset classes อื่น ๆ  
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจ านวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk) : ตามโครงสร้าง
ของกองทุนETF ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) เท่านั้นที่จะเป็นผู้ติดต่อกองทุนเพื่อท ารายการซื้อ (creation) ขาย 
(redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF กองทุนจะมีจ านวน Authorised Participant จ ากัด  ในกรณีที่ Authorised Participant เลิกท า
ธุรกิจนี้ หรือไม่สามารถด าเนินการ ซื้อ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF  ได้  โดยไม่มี Authorised Participant 
รายอื่นเข้ามาด าเนินการทดแทน  หน่วยลงทุนของกองทุน ETF นั้น อาจมีโอกาสที่จะซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ ากว่า NAV ได้ อีกทั้งอาจ
มีโอกาสที่จะต้องหยุดท าการซื้อขาย หรือออกจากตลาดไป(delisting)    ความเส่ียงที่เกิดจากการมี Authorised Participant จ านวนน้อย
ราย อาจสูงขึ้นหากเป็นกองทุนETF ที่ลงทุนในหุ้นที่ผู้ออกไม่ใช่บริษัทของสหรัฐฯ หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีปริมาณซื้อขายต่ า 
3) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงเพิ่มขึ้นที่จะขาดทุน ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุน
กระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ มีการกระจุกตัวด้านประเทศ/ภูมิภาค/ตลาด/อุตสาหกรรม/กลุ่มธุรกิจหรือชนิด
ของทรัพย์สิน (asset class) ที่ไปลงทุน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ปัจจัยลบต่าง ๆ มีส่งผลลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนมากกว่าตลาดโดยรวม   
4) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (U.S. 
Dollars)  NAV ของกองทุนอาจปรับลดลง หากเกิดกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในรูปสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินดอลล่าร์สหรัฐ มีค่าเงิน  
อ่อนค่าลง (depreciate) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือกรณีที่เงินสกุลเหล่านั้นมีความล่าช้าหรือมีข้อจ ากัดในการโอนเงินกลับ 
เงินสกุลต่าง ๆ อาจมีความผันผวนในระดับสูงมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์การเปล่ียนแปลงได้  ซึ่งอาจส่งผลให้ NAV 
ของกองทุนอาจเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ 
5) ความเสี่ยงจากปัญหาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Security Risk) : ความผิดพลาดหรือปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic system) ของกองทุน ที่ปรึกษากองทุน  ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ผลิตดัชนีชี้วัด ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย  
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน  อาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง (disruptions) 
และส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการท างานของกองทุน และอาจท าให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินต่อกองทุนและ  
ผู้ลงทุนได้ แม้ว่ากองทุนจะมีแผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเส่ียงส าหรับกรณีที่ เ กิดความผิดพลาดหรือปัญหาของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แต่แผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเส่ียงก็ยังมีข้อจ ากัด  นอกจากนี้  กองทุนยังไม่สามารถควบคุมฉุกเฉินและ
ระบบการบริหารความเส่ียงของผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย  ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) หรือผู้ออก
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ได้ 
6) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) : ตราสารทุนมีความเส่ียงที่มูลค่าจะของตราสารจะเปล่ียนแปลง และมีความ  
ผันผวนมากกว่าตราสารอื่น ๆ   ดัชนีชี้วัดที่เป็น underlying index จะประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ ซึ่งมีความเส่ียงมากกว่าหุ้นบุริมสิทธิ 
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(preferred stock) และตราสารหนี้ เนื่องจากในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิเรียกร้องเป็นรองจากตราสารหนี้
และหุ้นบุริมสิทธิ 
7) ความเสี่ยงของภาคธุรกิจการเงิน (Financial Sector Risk) : ผลการด าเนินงานของบริษัทในภาคธุรกิจการเงินอาจจะได้รับผลกระทบ
ทางลบจากหลาย ๆ ปัจจัยเช่น การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย การลดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (credit ratings downgrades) และการลดลงของสภาพคล่องในตลาดทุน รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในข้อก าหนด
ด้านเงินทุน (capital requirements) และกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(cyber attack) และความผิดปกติและล้มเหลวด้านเทคโนโลยี (technology malfunctions and failures) ที่มีมากขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลทาง
ลบแก่ภาคธุรกิจนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนด้วย 
8) ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Risk) : กรณีเกิดภัยทางธรรมชาติขึ้นในภูมิภาคที่กองทุนลงทุนอาจส่งผลทางลบต่อระบบ
เศรษฐกิจหรือการด าเนินธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคนั้น ๆ และอาจส่งผลทางลบต่อการลงทุนของกองทุนในภูมิภาคดังกล่าว 
9) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) : ความเส่ียงที่กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยการ
แทรกแซงในตลาด (Market disruptions) และข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ (regulatory restrictions) อาจส่งผลทางลบต่อการที่กองทุนจะ
สามารถปรับฐานะการลงทุน (exposure) ให้เป็นไปตามดัชนีอ้างอิง (underlying index) นอกจากนั้น ข้อมูลดัชนี การค านวณดัชนี หรือการ
สร้างดัชนีอ้างอิง (underlying index) อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และอาจไม่สามารถถูกระบุหรือแก้ไขได้โดยผู้จัดท าดัชนี ( index 
provider) ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนและผู้ลงทุน 
10) ความเสี่ยงของภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Sector Risk) บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มักเผชิญกับการแข่งขันที่สูงและการที่ผลิตภัณฑ์ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีการพึ่งพาการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Rights) เป็นอย่างมากซึ่งอาจท าให้ได้รับผลกระทบทางลบจากการสูญเสียหรือด้อยค่าลงของสิทธิดังกล่าว 
11) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) : ผลการด าเนินงานของกองทุนขึ้นกับผลการด าเนินงานของหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน  การเปล่ียนแปลงของภาวะทางการเงิน หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ อาจมีผลให้มูลค่าของหลักทรัพย์ลดลงได้ 
12) ความเสี่ยงของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Large-Capitalization Companies Risk) : บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง
อาจสามารถปรับตัวไปตามการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดได้น้อยกว่า อีกทั้งอาจจะมีข้อจ ากัดในศักยภาพการเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า  
13) ความเสี่ยงในการบริหาร (Management Risk) : กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือน underlying index ทุกประการ จึงมีความเส่ียงที่
เกิดจากกลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนของ กองทุนนั้น ๆ ซึ่งอาจมีผลให้ผลการด าเนินงานของกองทุนไม่เป็นตามที่คาดหวัง 
14) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) : กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งในระยะส้ันเมื่อตลาดมีการปรับตัว หรือ
ระยะยาวในภาวะตลาดขาลง 
15) ความเสี่ยงจากตลาดซ้ือขาย (Market Trading Risk) : ความเส่ียงจากการซื้อขายในตลาด เช่น ตลาดที่ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน  
ไม่เคล่ือนไหวเท่าที่ควร การขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรอง (secondary market)  
16) ความเสียงจากการปิดท าการของตลาดซ้ือขาย (National Closed Market Trading Risk) : กรณีที่หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีการ
ซื้อขายในตลาดต่างประเทศ และตลาดนั้นอยู่ในช่วงเวลาปิดท าการ อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาที่กองทุน
ได้รับก่อนตลาดต่างประเทศนั้นปิดท าการ ซึ่งอาจส่งผลถึงความแตกต่างของ NAV ระหว่างกองทุนนี้และกองทุน ETF อื่น 
17) ความเสี่ยงของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกา (Non-U.S. Securities Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงที่อาจสูญเสียเงิน
เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดในภูมิภาคนั้น  ๆ ที่ส่งผลต่อผู้ออกตราสารที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกาหรือ
ตลาดหลักทรัพย์อเมริกา นอกจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของอเมริกาอาจจะมีการซื้อขายน้อยและอาจไม่สามารถตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ยากต่อการสร้างสภาพคล่องในการถือหลักทรัพย์ได้ในทันที ณ ขณะนั้น 
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18) ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน (Operational Risk) : กองทุนมีความเส่ียงจากการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ความ
ผิดพลาดที่เกิดจากคน (human error) จากการประมวลผลและการส่ือสาร (processing and communication errors) ความผิดพลาดจาก 
Fund’s service providers คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่น ๆ  ความไม่เพียงพอหรือล้มเหลวของระบบ เป็นต้น โดยกองทุนและบริษัทจัดการได้ลด
ความเส่ียงจากการด าเนินงานข้างต้นผ่านการควบคุมและกระบวนการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถระบุได้ในทุก ๆ ความเส่ียงที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงไม่สามารถระบุความเส่ียงที่ส าคัญได้อย่างเพียงพอ 
19) ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Risk) :  กองทุนนี้ไม่ได้บริหารแบบเชิงรุก (actively managed) ซึ่ง
ผู้จัดการกองทุน จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุนให้ชนะตลาดหรือไม่ได้พยายามบริหารกองทุนปกป้องกองทุนในทุกภาวะตลาด รวมถึงช่วง
ตลาดขาลง 
20) ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาคู่ค้า (Reliance on Trading Partners Risk) : กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในประเทศหรือภูมิภาคที่เศรษฐกิจ
มีการพึ่งพาการค้ากับคู่ค้าหลัก การลดลงของการค้าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการลงทุนของกองทุน  
21) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Risk of Investing in Developed Countries) : การลงทุนในผู้ออกตราสารของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ การเมือง ค่าเงิน ความม่ันคง  เศรษฐกิจ และความเส่ียงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนส าคัญในการแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจโลก และมักจะประสบกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า ประเทศพัฒนาบางประเทศอาจต้องเผชิญกับปัญหาด้านความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย 
หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียด  ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของกองทุน  
22) ความเสี่ยงจากการลงทุนในรัสเซีย (Risk of Investing in Russia) : การลงทุนในหลักทรัพย์ของรัสเซียมีความเส่ียงในหลายด้าน 
เช่น ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความเส่ียงเฉพาะของประเทศรัสเซีย รวมถึงความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการช าระราคา
และส่งมอบ (settlement) และการสูญเสียกรรมสิทธิ์ (ownership rights) ของหลักทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุน ซึ่งเป็นผลจากระบบ 
การจดทะเบียน (share registration)และการดูแลหลักทรัพย์ (custody) นอกจากนี้การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ (economic sanctions) 
จากประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา และ สหภาพยุโรป (EU) ต่อบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซีย โดยมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลในทาง
ลบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและการลงทุนของกองทุน  
23) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S) : การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจส่งผล
ในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐอ่อนแอ  
24) ความเสี่ยงจากการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Risk) : กองทุนอาจมีการให้ยืมหลักทรัพย์  และอาจมีความเส่ียงที่
กองทุนอาจสูญเสียเงินเนื่องจากผู้ยืมไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้หรือได้ตรงเวลา รวมถึงกรณีที่หลักประกันส าหรับการกู้ยืม
หลักทรัพย์มีมลูค่าลดลงต่ ากว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมไป 
25) ความเสี่ยงด้านความม่ันคง (Security Risk) : การลงทุนในบางประเทศหรือบางภูมิภาค อาจมีความเส่ียงในด้านความมั่นคง เช่น 
การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียด ส่ิงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของกองทุน 
26) ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง (Structural Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงจาการลงทุนในบางประเทศที่มีความไม่มั่นคงในด้าน 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
27) ความเสี่ยงด้าน Tracking Error (Tracking Error Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงที่ผลการด าเนินงานของกองทุนจะเบี่ยงเบนไปจาก
ดัชนีอ้างอิง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนกับดัชนีอ้างอิง ความแตกต่างในด้านราคา ด้านต้นทุน
ธุรกรรม (Transaction Cost) การถือเงินสดในกองทุน ความแตกต่างของช่วงเวลาในการคงค้างหรือการประเมินมูลค่าเงินปันผลหรือ
ดอกเบี้ย ต้นทุนของกองทุนในการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งความเส่ียงนี้อาจจะมีมากขึ้นในช่วงตลาดผันผวนหรือตลาดมี
ความผิดปกติ รวมถึงเกิดขึ้นเนื่องจากกองทุนมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในขณะที่ดัชนีไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 
28) ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation Risk) : ราคาที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ อาจมีความแตกต่างจาก
การประเมินมูลค่าของกองทุน  หรือจากการประเมินของดัชนี โดยเฉพาะหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นที่มีการซื้อขายในปริมาณที่น้อย หรือซื้อ
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ขายในตลาดที่มีความผันผวน นอกจากนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่นที่กองทุนถืออยู่อาจมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุน
ไม่สามารถท าการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ที่ท าการซื้อ (หรือขายคืน) หน่วยลงทุนในวันที่
กองทุนถือหลักทรัพย์ที่วัดโดยมูลค่ายุติธรรมอาจได้รับหน่วยลงทุน  (เงินค่าขายคืน) มากกว่าหรือน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่ไม่ได้วัดโดยมูลค่า
ยุติธรรม หรือมีการใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี หรือความผิดพลาดจากหน่วยงานที่ต้ังราคาหรือหน่วยงานอื่น 
 
รายละเอียดของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลัก
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com 
 

 

ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ 
ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 

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

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการด าเนินงาน 
และความเส่ียงของกองทุนหลักอย่างสม่ าเสมอ 
อีกทั้ง กองทุนจะท าการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ อันอาจส่งผล
กระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอื่น ๆ 
ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (หากมี) 

ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  
 ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน ท าให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการช าระหนี้ และ
ผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

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

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

กองทุนจะมีการติดตามติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุน
ลงทุนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk) ความเส่ียงที่เกิดจากทางการของประเทศที่
กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนหลักและ/หรือกองทุนไม่สามารถ
น าเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ ผู้ลงทุนไม่ได้ รับคืนเงิน       
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการน าเงินลงทุนกลับของประเทศที่เข้าลงทุน
อย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอย่าง
ใกล้ชิด 

https://www.blackrock.com/
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
ความเส่ียงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน ท าให้ อัตราผลตอบแทนในรูปเ งินบาทผันผวน          
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเส่ียง โดยจะพิจารณาลงทุนหรือ  
มีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้กองทุน
อาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ได้ท าการ
ป้องกันความเส่ียงไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลก าไร
หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราแลกเปล่ียนได้ อีกทั้งการ
ท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทน
ของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

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

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียน อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้ รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปล่ียนไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเส่ียง
จากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน  ที่ลงทุนได้ในราคา
ที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคา
ตามที่ต้องการ 

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีขนาดและสภาพ
คล่องสูงเพียงพอ โดยค านึงถึงปริมาณการซื้อขายในกรณีที่มีการ      
ไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk) กองทุนอาจมี ความเส่ียง
ทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางภาษี  
ที่ท าให้ ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น  
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ ากว่ าที่
คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
กองทุนมีความเส่ียงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออก
กฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอก
ประเทศเพื่อคืนเงินต้น  

กองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนหลักในประเทศที่ผู้จัดการกองทุน
พิจารณาแล้วว่ามีความเส่ียงทางกฎหมายในระดับต่ า 
 
 

ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน  อาจมีความเส่ียงทางด้าน
เครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาใน
การท าธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผล
การด าเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะ
จ่ายเงินตามภาระผูกพัน 

บริษัทจัดการจะท าการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและ
สม่ าเสมอ  โดยคัดเลือกคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก .ล.ต .  และหากมีการป รับ ตัวในทางลบ           
อย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปล่ียนแผนการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเส่ียงจากการ
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่คู่สัญญาในการท าธุรกรรมไม่สามารถท าตามข้อสัญญาตามที่  
ตกลงกันไว ้

 

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ 
 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน 

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

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ ากว่า 2 อันดับ
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 และ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1  ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน  
 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลือกใช้  
   credit rating แบบ national scale  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน  นับแต่วันที่ลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง
เป็นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุน 

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

6 
 

ทรัพย์สินดังนี้ 
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มี
การเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET  
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดต้ังขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออกจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
6.4.3  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นบัแต่วันที่
ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม

 
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน นบัแต่วนัที่ลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5  DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 
6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 
6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน  ระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ ขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private 
equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 
6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ที่จด
ทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO  
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่   ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทาง 
ที่ส านักงานก าหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

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

เข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน 
กับบริษัทดังกล่าว  
   

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

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

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

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น 
MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี  ให้เฉล่ียตามรอบอายุ
กองทุน 

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

2 
  

ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ 
MF 
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 
2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน 

การลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  แต่
ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน 
หรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี  
       credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

6 derivatives ดังนี้ 
6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการลดความเส่ียง 
(hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงที่มีอยู่  

6.2  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเส่ียง  
       (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จ ากัด 
net exposure ที่เกิดจาก การลงทุนใน derivatives 
โดยต้อง ไม่เกิน 100% ของ NAV 
(รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานประกาศก าหนด) 
6.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน 
รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานประกาศก าหนด จ ากัด net 
exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk :  
 VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้ 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ 
benchmark 
 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบ
ซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน  
(exotic derivatives) 
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หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี

จ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น 

 
 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสาร Basel III และศุกูก 
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial 
liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน า
มูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และ
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด**ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อ
นี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายคร้ัง  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
ได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

 
หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้
จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
**รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในคร้ังแรก
ของผู้ออกตราสาร 

  2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็น
รายคร้ัง  เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณี
เป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
       6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
           แห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 
       11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มีขนาดเล็ก  
(1.2)  จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
 

4 
 

หน่วย infra ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra 
ที่ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
 กองทุนหนึ่ง property ที่ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ

กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทั้งหมดของ
กองทุน private equity  

 
ทั้งนี้  การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน                   
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน) 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ** เรียกเก็บจริงรอบปี** 
28 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ 
- PHATRA PGE 

ไม่เกิน 4.8150 
0.630 

- PHATRA PGE-F 0.134 
- PHATRA PGE-SSF 0.630 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  
- PHATRA PGE 

ไม่เกิน 2.6750 
0.496 

- PHATRA PGE-F ปัจจุบันยกเว้น 
- PHATRA PGE-SSF 0.496 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 
- PHATRA PGE 

ไม่เกิน  0.1070 0.035 
- PHATRA PGE-F 
- PHATRA PGE-SSF 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 
- PHATRA PGE 

ไม่เกิน  0.5350 0.099 
- PHATRA PGE-F 
- PHATRA PGE-SSF 

1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี - 
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน ไม่มี - 
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
       - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของมูลค่า
ทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียน 
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ยของกองทุน 

- 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ตามที่จ่ายจริง 0.027 

2.1 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ตามที่จ่ายจริง 0.011 
2.2 ค่าจัดต้ังกองทุน ตามที่จ่ายจริง 0.014 
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

ค่าจัดพิมพ์เอกสารส าหรับกองทุน เป็นต้น ***** 
ตามที่จ่ายจริง 0.002 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (1+2)  
- PHATRA PGE 

ตามที่จ่ายจริง 
0.657 

- PHATRA PGE-F 0.161 
- PHATRA PGE-SSF 0.657 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 
0.110  

(คิดเป็น 317,716.15) 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**,**** (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจรงิรอบปี** 
1 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 
- PHATRA PGE 

ไม่เกิน 2.0000  ปัจจุบันยกเว้น 
- PHATRA PGE-F 
- PHATRA PGE-SSF 

2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 
- PHATRA PGE 

ไม่เกิน 2.0000 ปัจจุบันยกเว้น 
- PHATRA PGE-F 
- PHATRA PGE-SSF 

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) 
กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)  
- PHATRA PGE 

 
ไม่เกิน 2.0000 

ปัจจุบันยกเว้น 
- PHATRA PGE-F 
- PHATRA PGE-SSF 

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out) 
- PHATRA PGE 

ไม่เกิน 2.0000 ปัจจุบันยกเว้น 
- PHATRA PGE-F 
- PHATRA PGE-SSF 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
- PHATRA PGE 

50 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
- PHATRA PGE-F 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
- PHATRA PGE-SSF ปัจจุบันยกเว้น 

5. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ขาเข้า 
-PHATRA  PGE 

ไม่เกิน 2.0000 ปัจจุบันยกเว้น 
-PHATRA PGE-F 
-PHATRA PGE-SSF 

6. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ขาออก  
-PHATRA PGE 

ไม่เกิน 2.0000 ปัจจุบันยกเว้น 
-PHATRA PGE-F 
-PHATRA PGE-SSF 

* การค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด
หักด้วยมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ท่ีเกิดขึ้นในวันท าการน้ัน 
**  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
หรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
*** ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
จากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นไป บริษัทจะเปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็นรายการ
ต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายการใดๆ ท่ีมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจะรวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไว้เป็นรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ และแสดงไว้เป็นรายการสุดท้าย 



  

 กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้                                             หน้า 53 

****  บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ 
หมายเหตุ  

1) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน ข้อ 15.2.6 
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัต ราไม่เกิน 
ร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ท้ังน้ีเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หรือ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 

ของ กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ  โกลบอลอีควิตี้ 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 รายละเอียดการลงทุน 
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 รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
 - ไม่มี – 
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 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

 - ไม่มี – 
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 รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 

 รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็น 
รายตัว 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถอื 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุต่ ากว่า 1 ปี 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการ
ช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจาก
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 

AA  มีความเส่ียงต่ ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ       
 คืนเงินตน้ในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ  
 เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ยู่ในระดับ AAA 
A มีความเส่ียงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย

และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียน 
แปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี ความ 
สามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเส่ียงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
ตั้งใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 

C มีความเส่ียงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่
เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ 

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระ
ดอกเบ้ียและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 

 
        อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อ 
จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่
ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซ่ึงมีเคร่ืองหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด
ช าระหนี้ที่สูงย่ิงขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะส้ันในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะส้ันในระดับที่ยอมรับ
ได ้

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะส้ันที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

          อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสาร
หนี้ในตระกูลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร
โดยไม่รวมความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating 
Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงอันดับเครดิตของผู้
ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ 
ทั้งนี้  แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับ
ความสามารถในการช าระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

     หรือไม่เปล่ียนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือระยะส้ัน ส าหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือ
ภายในประเทศไทยซ่ึงก าหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเช่ือถือนี้
จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเส่ียง “น้อยที่สุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และ
โดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ า
ประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสาร
ทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่า
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเช่ือถือในประเภทที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตรา
สารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและ 
ความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่า เ ช่ือ ถือขั้นต่ าอ ย่างมีนัยส าคัญเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้
ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจ ากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่
แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพทาง
เศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี ้จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตรา
สารหนี้ซ่ึงก าลังอยู่ในภาวะผิดนัดช าระหนี้ ในปัจจุบัน        

F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรง
ตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย
ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้ส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความ
เส่ียง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและ
โดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาล 
ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์  “ + ”  แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือที่ก าหนด 

F2 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
ก าหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่ อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่สูงกว่า                          

F3 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสาร
อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกว่า
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะส้ัน  

C (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น                
          
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะส้ัน  
ส าหรับประเทศไทย 
            เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเช่ือถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับ
สากล เคร่ืองหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความ
น่าเช่ือถือส าหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับ
ความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับ
ความน่าเช่ือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ ากว่า  “CCC (tha)”   
       ส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้าย 
ดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
       สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับ
ความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เ พ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการ
เปล่ียนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความ
น่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ”  จะบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้
ต่ าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับ
ลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือมักจะถูกระบุไว้ส าหรับช่วง
ระยะเวลาส้ันๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเส่ียงในระดับต่ ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูง และมีความเส่ียงในระดับต่ ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่ามีความนา่เช่ือถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเส่ียงในระดับต่ าที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเช่ือถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่ามีความนา่เช่ือถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเส่ียงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเช่ือถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่น าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพ้ืนฐานที่น าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเช่ือถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด  และมีความเส่ียงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถอืลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในระดับต่ า และมีความเส่ียงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่สร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาช าระหนี้มาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ที่เกิดการผิดสัญญาช าระหนี้ขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียได้  
 
หมายเหต:ุ การเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ตั้งแตอ่ันดับ Aa ถึง Caa การก ากับด้วยเลข 1 แสดงว่ามีตรา
สารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับนัน้ 
และการก ากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคณุภาพต่ าที่สุดในอันดับนัน้ 

 
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.7 เท่า 

 

 ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown) = -33.23% 
 (ในกรณีกองทุนมีอายุไม่ถึง 5 ปี ข้อมูล maximum drawdown จะเป็นข้อมูลต้ังแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี) 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 

 กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป  ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 522,056,310.22 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน : 9.7441 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน 

กองทุนรวม  -9.07% -0.64% -6.53% N/A N/A N/A N/A -2.56% 
ตัวช้ีวัด3 -8.65% 0.02% -5.61% N/A N/A N/A N/A -0.29% 
ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน2 

45.05% 56.71% 41.43% N/A N/A N/A N/A 31.21% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด2 

39.60% 49.68% 36.45% N/A N/A N/A N/A 27.46% 

 
ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4 (%ต่อปี)  

 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กองทุนรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.17% 

ตัวช้ีวัด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.15% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.98% 

ความผันผวนของ 
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.71% 

 
1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐาน 
การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวช้ีวัด : ต้ังแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวช้ีวัด เป็น 
95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวมจนถึง
วันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
หมายเหตุ : 
1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน  
3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
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 กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดF  ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : - บาท 

มูลค่าหน่วยลงทุน : 9.7441 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26.06% 
ตัวช้ีวัด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24.88% 
ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 42.15% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด2 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37.98% 

 
ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน4 (%ต่อปี)  

 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กองทุนรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ตัวช้ีวัด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวนของ 
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1 เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐาน 
การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2 % ต่อปี 
3 ตัวช้ีวัด : ต้ังแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวช้ีวัด เป็น 
95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน + 5% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวมจนถึง
วันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
หมายเหตุ : 
1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563) 
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บริษัทได้มีการเปล่ียนดัชนีชีวัด (Benchmark) ของกองทุน PHATRA PGE FUND โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
รายละเอียด ดังนี้ 
 

 ดัชนีชีวัด เดิม ดัชนีชีวัด ใหม่ เหตุผล 
ดัชนีช้ีวัด 
(Benchmark)  
ในการวัดผล
การด าเนินงาน
ของกองทุน 

ดัชนี MSCI ACWI Index ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วันที่ลงทุนในอัตราส่วน 95% และปรับด้วย
อัตราแลกเปล่ียน เพื่อค านวณ ผลตอบแทน
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันค านวณผลตอบแทน
ในอัตราส่วน 5% 

1. ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วันที่ค านวณผลตอบแทน ร้อยละ 95 
2. ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยอัตรา
แลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 
ร้อยละ 5 

- แก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานและ
สะท้อนถึงต้นทุนในการ
ป้องกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียน  (1.) 
 
- เหมือนเดิม (2.) 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) 
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต  

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

บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลัง 

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

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

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

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

 
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยสามารถช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค 
หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด  ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน วันและเวลาท าการในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการ
ส่ังซ้ือ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต 
โดยระยะเวลาในการส่ังซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยค าส่ัง  
ซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  และเมื่อรายการส่ังซื้อ  
หน่วยลงทุนเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน  เว้นแ ต่ 
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
ค าส่ังดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระท าผิดการท าธุร กรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน 
(3) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจ านวนขั้นต่ า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ส าหรับผู้ลงทุนที่ซื้ อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้
นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
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(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด  
ตามอัตราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ ากว่ามูลค่าขั้นต่ าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยัน
การส่ังซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันท าการ นับต้ังแต่วันถัดจาก
วันส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออก
เอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม
จ านวนขั้นต่ าจ านวนเงินคงเหลือขั้นต่ า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 

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

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

หลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นคร้ังคราว 
(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจ าตามค าส่ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความ
ประสงค์ 

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

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

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

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

ให้กับบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกัน
ชีวิตเข้าถึงข้อมูลนั้นได้   และบริษัทประกันชีวิตจะด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิ ตควบการลงทุน
ต่อไป 

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่ง
รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัท
ประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน

ชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 
(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ  
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด ดังนี้ 

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

15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

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

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

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

ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น 

ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจใน

การลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
เป็นต้น 



  

 กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้                                             หน้า 67 

(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 

(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ป ี
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนตามที่บริษัทก าหนด 

บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น 
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่ม ี
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 

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

วันที่รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 
 

 
 

 



 

 
กองทุนเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติี ้   หนา้ 1 

ขอ้มูลเกีย่วกบัโครงการจดัการกองทนุและ 

รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุเปิดภทัร พาสซฟี โกลบอล อคิวติ ี ้

 

ค าจ ากดัความ / ค านยิาม : 

หมายถงึโครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติี ้

กองทนุ/กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติี ้

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติี ้

ชนดิหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  หน่วยลงทนุของกองทนุม ี3 ชนดิ คอื 

1.หน่วยลงทนุชนดิท่ัวไป(ชือ่ยอ่ : PHATRA PGE) 

2.หน่วยลงทนุชนดิ F (ชือ่ยอ่ : PHATRA PGE-F) 

3.หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม (ชือ่ยอ่ : PHATRA PGE-SSF) 

บรษัิทจัดการ หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ภทัร จ ากัด 

กองทนุหลัก หมายถงึ กองทนุรวมตา่งประเทศทีก่องทนุน าเงนิสว่นใหญ่ไปลงทนุ 

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

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ภทัร จ ากัด 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื 

หมายถงึ บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีบ่รษัิทจัดการมอบหมายใหท้ าหนา้ทีข่ายหรอืรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุแลว้แตก่รณีของกองทนุรวม 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายได ้

ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย ์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

วันท าการ หมายถงึ วันเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วันท าการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ  

หมายถงึ วันท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ

ซึง่เป็นวันท าการปกตขิองบรษัิทจัดการและวันท าการของกองทนุหลัก และ/หรอื

ตัวแทนขายกองทนุหลกั หรอืตามทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศก าหนดเพิม่เตมิ 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ ทัง้หมดเมือ่ส ิน้

วันท าการทีค่ านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ  

หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ หักดว้ย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ค าเสนอซือ้ หมายถงึ ค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกจิการเป็นการท่ัวไปทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ 

ตอ้งปฏบัิตติามประกาศวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอื

หลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลัง หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งโดยแกไ้ข

ราคายอ้นหลงัตัง้แตวั่นทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งจนถงึปัจจบัุน  

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีม่รีาคา

หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วย

ลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วย
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ลงทนุ  

กจิการ หมายถงึ บรษัิททีม่หีลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิททีม่หีลักทรัพยซ์ือ้ขาย

ในศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชน จ ากัด 

กลุม่กจิการ หมายถงึ บรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบัญชกี าหนด

เกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม  

สถาบันการเงนิตาม

กฎหมายไทย 

หมายถงึ สถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบันการเงนิ และ

ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่ท าการสง่เสรมิและพัฒนา

ธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภททีเ่กีย่วกับการจัดการลงทนุ  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ผกูพัน หมายถงึ ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวมตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม  

บรษัิทประกันชวีติ  หมายถงึ บรษัิทประกันชวีติผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมายวา่

ดว้ยการประกันชวีติ และไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการเป็น

นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์การคา้หลักทรัพย ์หรอืการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ี่

เป็นหน่วยลงทนุภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ซึง่บรษัิท

จัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุภายใตก้าร

จัดการส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ โดยใหห้มายความรวมถงึบคุคล

อืน่ใดทีอ่าจด าเนนิการดังกลา่วแทนหรอืในนามของบรษัิทประกันชวีติไดโ้ดยชอบ

ดว้ยกฎหมายตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรมธรรมป์ระกันชวีติ หมายถงึ กรมธรรมป์ระกันชวีติทีไ่ดรั้บการอนุมัตจิากนายทะเบยีนส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับและสง่เสรมิธุรกจิประกนัภัย ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการประกันชวีติ หรอื

หน่วยงานทีม่อี านาจ 

กรมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทนุ  

หมายถงึ กรมธรรมท์ีบ่รษัิทประกันชวีติออกใหผู้เ้อาประกันภัย เพือ่เป็นหลักฐานวา่ผูเ้อา

ประกันภัยและบรษัิทประกนัชวีติไดม้กีารท าสัญญาประกันชวีติและสัญญาการลงทนุ

ในหน่วยลงทนุ โดยมกีารตกลงวา่ผูเ้อาประกนัภัยจะช าระคา่เบีย้ประกันชวีติใหแ้ก่

บรษัิทประกันชวีติส าหรับการใหค้วามคุม้ครองตอ่การมรณะ หรอืการจา่ยเงนิเมือ่มี

การทรงชพี และผูเ้อาประกันจะช าระเงนิคา่หน่วยลงทนุเพือ่การลงทนุในกองทนุ

รวมโดยผ่านบรษัิทประกนัชวีติ  

ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรม์

ประกันชวีติควบการ

ลงทนุ 

หมายถงึ ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติซึง่เบีย้ประกนัสว่นหนึง่หรอืทัง้หมดน ามาลงทนใน

กองทนุรวม โดยโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนในสว่นของกองทนุจะขึน้อยูก่ับผล

การด าเนนิงานของกองทนุนัน้  

หน่วยลงทนุควบคู่

กรมธรรม ์ 

หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีข่ายควบคูไ่ปกับการขายกรมธรรมป์ระกันชวีติใน

รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ  

มตพิเิศษ  หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนหน่วย
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ลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก  หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของ

จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

กองทนุภายใตก้าร

จัดการของบลจ. ภัทร 

หมายถงึ กองทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบลจ. ภัทร 

 กองทนุรวมเพือ่การออม   หมายถงึ  กองทนุรวมทีม่วัีตถุประสงค ์ในการสง่เสรมิการออมระยะยาวของผูล้งทนุซึง่จัดตัง้

ข ึน้ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และใหห้มายความรวมถงึ

กองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุตามกรณสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี เพือ่

สง่เสรมิการออมระยะยาวของผูล้งทนุตามมตคิณะรัฐมนตรดีงักลา่ว ทัง้นี้ เฉพาะ

หน่วยลงทนุชนดิดังกลา่วเทา่นัน้กองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศการลงทนุ 

 

ค าอธบิายศัพทเ์พิม่เตมิเพือ่ประกอบการอธบิายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถงึค าศัพทท์ีป่รากฏ  

ในหัวขอ้ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุและอตัราสว่น  

การลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

 

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

“กลุม่กจิการ” บรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบัญชกี าหนดให ้

จัดท างบการเงนิรวม 

“กองทนุฟ้ืนฟ”ู กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคาร 

แหง่ประเทศไทย 

“กองทนุรวมเปิด” กองทนุรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

“กองทนุรวมพันธบัตรเอเชยี” กองทนุรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ข ึน้เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกลุเงนิทอ้งถิน่

ในภมูภิาคตามโครงการจัดตัง้กองทนุพันธบัตรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond 

Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชมุกลุม่ธนาคารกลางสมาชกิ 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” กองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบ

ก าหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอื

ครบอายขุองกองทนุรวม 

“กองทนุ CIS ตา่งประเทศ” กองทนุทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มลีักษณะเป็นโครงการลงทนุแบบ

กลุม่ (collective investment scheme) ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุดังกลา่วจะจัดตัง้ใน

รูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด แตไ่มร่วมถงึกองทนุ property และกองทนุ infra 

ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ ETF ตา่งประเทศ” กองทนุ exchange traded fund ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 



 

 
กองทุนเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติี ้   หนา้ 4 

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

“กองทนุ infra” รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ 

ซึง่ไดแ้ก ่

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทนุ 

2.กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ซึง่มวัีตถุประสงคห์ลักในการลงทนุในลักษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดังกลา่วจะจัดตัง้

ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“กองทนุ LTF” กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

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

หรอืรูปแบบอืน่ใด และมลีักษณะของกจิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

1. กจิการเงนิร่วมลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทนุของกจิการเงนิร่วม

ลงทนุทีไ่มถ่อืเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุสว่น

บคุคล 

2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี้ 

(ก) มวัีตถุประสงคเ์พือ่การลงทนุร่วมกันของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทัง้นี้ ตอ้ง

มไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิสว่นตัวของบคุคลใด

หรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทนุและทรัพยส์นิที่

เกดิจากเงนิทนุ 

(ค) มนีโยบายการลงทนุในกจิการอืน่ผ่านการเขา้ท าสัญญาการลงทนุในหุน้หรอื

การสนับสนุนทางการเงนิทีก่อ่ใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ใน

ภายหลัง โดยมสีว่นในการก ากับดแูลแผนธุรกจิ การด าเนนิงานหรอืการปรับปรุง

การด าเนนิงานหรอืการด าเนนิการอืน่ใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทตอ่

การด าเนนิธุรกจิของกจิการดังกลา่ว 

“กองทนุ property” กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสังหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่

ดังนี ้

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ 

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์

2.ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์

เพือ่ธุรกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

“กองทนุ UI” กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ (Ultra Accredited 

Investor Mutual Fund) 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิข ึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน 

derivatives ทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี ้

1. ไมม่วัีตถุประสงคเ์พือ่หาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 
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2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งท่ัวไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการ 

ลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทนุรวม 

“เงนิฝากหรอื 

ตราสารเทยีบเทา่ 

เงนิฝาก”  

ทรัพยส์นิดงันี ้

1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับเงนิฝาก  

2. สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ 

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลักชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีักษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ 

เงนิฝาก โดยคูส่ัญญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก

คูส่ัญญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูรั้บฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ”์ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

“ดัชนีเงนิเฟ้อ” ดัชนีทีจั่ดท าข ึน้โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้

1. ตั๋วเงนิคลัง 

2. พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.  

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

ผูม้ภีาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 

ตา่งประเทศ” 

ตราสารทีม่รีูปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลตา่งประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอื

องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แตไ่มร่วมถงึตราสารทีอ่อก

โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบันการเงนิไมว่า่ตามกฎหมายไทย

หรอืตา่งประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารก ากับดแูลสถาบันการเงนิของ 

Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 

หลักทรัพยต์า่งประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจั่ดใหม้ขี ึน้เพือ่การซือ้ขายหลกัทรัพยใ์น

ตา่งประเทศ โดยมลีักษณะครบถว้นดงันี ้

1. มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผู ้

เสนอขายหลายราย 

2. มกีารก าหนดหลักเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้

ขายหลักทรัพยไ์วเ้ป็นการลว่งหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชด้ลุยพนิจิในการ

จัดการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผูกพัน ตาม

หลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณชิย ์
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“บค.” บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บรษัิทเงนิทนุ 

“บล.” บรษัิทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุรวม 

หรอืการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

“บรษัิทจดทะเบยีน” บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซือ้

ขายไดใ้น SET 

“บรษัิทยอ่ย” บรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวมโดยพจิารณา

ตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวม

ใหพ้จิารณาตามสัดสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“บรษัิทใหญ”่ บรษัิทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดยพจิารณา

ตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวม

ใหพ้จิารณาตามสัดสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

“ใบแสดงสทิธ ิ

ในผลประโยชน”์ 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็น

หลักทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่

ดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบับที ่6) 

“ผูม้ภีาระผูกพัน” ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจา่ย  

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย 

derivatives” 

ศนูยซ์ือ้ขายดังนี ้

1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซือ้

ขายลว่งหนา้ 

2. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ข ึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมาย

ตา่งประเทศและไดรั้บการยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ 

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวม

เพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุ

สว่นบคุคล 

2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใด

อยา่งหนึง่ดังนี ้

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมาย ตา่งประเทศ 

ซึง่มวัีตถุประสงคห์ลักในการลงทนุในลักษณะท านองเดยีวกับกองทนุโครงสรา้ง

พืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไมว่า่จะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใด 
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อยา่งหนึง่ดังนี ้

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ 

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต ์

เพือ่ธุรกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นทีอ่อกหุน้กู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีวั้ดของกองทนุ ซึง่เป็นดัชนีหรอืองคป์ระกอบของดัชนีทีม่กีารเผยแพร่ 

อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

“CIS operator” บคุคลดงันี ้

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

2. ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“concentration limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

“counterparty limit” อัตราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ญัญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบ

จากส านักงาน เวน้แตท่ีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

“credit derivatives” derivatives ทีม่ลีักษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรัพยส์นิ 

ทีไ่ดรั้บการประกันความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยังคูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตาม

มาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซ ึง่มภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่

คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การช าระหนี้ (credit event)  

ของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกันความเสีย่ง จะไดรั้บผลตอบแทนหรอื

คา่ธรรมเนียมส าหรับการมภีาระผูกพันดังกลา่ว 

“credit event”  เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของ 

ตราสารหรอืสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืทีจั่ดท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการ

ช าระหนี้ตามตราสารหรอืสัญญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อัตราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสัญญากับราคา 

underlying ของตราสารหรอืสัญญา แลว้แตก่รณ ี

“derivatives” สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

“derivatives on organized 

exchange” 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อัตราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทนุทีจ่ะใชใ้นการค านวณ

มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสตห์รอืกองอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ซึง่มวัีตถุประสงคห์ลักในการลงทนุในอสังหารมิทรัพยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบ



 

 
กองทุนเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติี ้   หนา้ 8 

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

ธุรกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์ทัง้นี้ ไมว่า่กองทรัสตห์รอืกองดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูป

บรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“FX” อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก ่

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่

สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี 

(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน าอัตราสว่นการลงทนุใน 

แตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลงั 

หรอืผูค้ ้าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public 

Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

“issuer rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ัญญา 

“market price” มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” กองทนุรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่าน 

การลงทนุในตราสารหรอืสัญญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่ับทรัพยส์นิ ซึง่

เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

“Non-retail MF” กองทนุรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถาบัน ซึง่อยูภ่ายใต ้

บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการ

กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวม

เพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

“notional amount” มลูคา่ตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ 

(obligation category & obligation characteristics) 

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

แหง่พระราชบัญญัตสิัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 
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“product limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

“regulated market” 

  

  

  

ศนูยก์ลางทีจั่ดชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาตอ่รองซือ้

ขายตราสารระหวา่งกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับตราสารนัน้ โดย

ศนูยก์ลางดังกลา่วอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหนา้ที่

ก ากับดแูลดา้นหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่ลีักษณะท 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 ึง่เป็น

การประเมนิความเสีย่งในการผดินัดช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ

หลักทรัพย(์Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 

Right) 

“underlying” สนิคา้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

“WFE” World Federation of Exchanges 

“หน่วยของกองทนุ

ตา่งประเทศ”  

ตราสารหรอืหลักฐานซึง่แสดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะเจา้ของหรอืผูรั้บประโยชน์

ตามโครงการจัดการลงทนุ (collective investment scheme) ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตาม

กฎหมายตา่งประเทศ ไมว่า่โครงการจัดการลงทนุดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท 

ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

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

หรอืหลักฐานแสดงสทิธใินทรัพยส์นิ ของกจิการเงนิร่วมลงทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่

ดังนี้ ทัง้นี้ ไมว่า่กจิการดังกลา่วจะจัดตัง้ข ึน้ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปแบบ

อืน่ใด 

1. กจิการเงนิร่วมลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทนุของกจิการเงนิร่วม

ลงทนุทีไ่มถ่อืเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุสว่น

บคุคล 
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2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี้ 

(ก) มวัีตถุประสงคเ์พือ่การลงทนุร่วมกันของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทัง้นี้ ตอ้ง

มไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิสว่นตัวของบคุคลใด

หรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทนุและทรัพยส์นิที่

เกดิจากเงนิทนุ 

(ค) มนีโยบายการลงทนุในกจิการอืน่ผ่านการเขา้ท าสัญญาการลงทนุในหุน้หรอื

การสนับสนุนทางการเงนิทีก่อ่ใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ใน

ภายหลัง โดยมสีว่นในการก ากับดแูลแผนธุรกจิการด าเนนิงานหรอืการปรับปรุง

การด าเนนิงาน หรอืการด าเนนิการอืน่ใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทตอ่

การด าเนนิธุรกจิของกจิการดังกลา่ว 

 

 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติี ้ 

 

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

 

1.3. ชือ่ยอ่ :  PHATRA PGE FUND  

 

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 ในกรณีทีก่องทนุระดมเงนิลงทนุจากการเสนอขายหน่วยลงทนุได ้ 

ไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุรวม หรอืไมส่ามารถระดมทนุไดค้รบ หรอืเพยีงพอตามเป้าหมายทีจ่ะลงทนุใน  

กองทนุหลัก หรอืระดมทนุไดค้รบแตไ่มส่ามารถลงทนุไดต้ามวัตถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม และ/หรอืไมส่ามารถ  

สรรหาหรอืลงทนุในกองทนุหลักใด ๆ หรอืตราสารใด ๆ ทีม่นีโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ/หรอื

นโยบายการลงทนุของโครงการ และ/หรอืเมือ่พจิารณาแลว้เหน็วา่ เพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

และ/หรอืกรณีทีม่เีหตปัุจจัยอืน่ใด เชน่ มคีวามผันผวนในเรือ่งอัตราแลกเปลีย่นหรอืผลตอบแทนจากการลงทนุ  



 

 
กองทุนเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติี ้   หนา้ 11 

หรอืเศรษฐกจิและการเงนิ มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกบัวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ 

รวมถงึสถานการณ์การลงทนุในประเทศและหรอืในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เป็นตน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะคนืเงนิ  

ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจาก  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการ หากเป็นกรณีทีก่องทนุไทยไปลงทนุในกองทนุตา่งประเทศ แตก่องทนุ

ตา่งประเทศยกเลกิการระดมทนุหรอืระงับการสั่งซือ้หรอืขายหน่วยลงทนุ และหรอืปัจจัยอืน่ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้จนท า

ใหก้องทนุไทยไมส่ามารถบรหิารจัดการกองทนุไดต้ามวัตถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม โดยบรษัิทจัดการจะคนืเงนิใหก้ับผู ้

สั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการเมือ่มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่ค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไว ้

ของหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดลดลงในวันท าการใดจนท าใหไ้มส่ามารถลงทนุ และ/หรอืบรหิารจัดการกองทนุ ให ้

เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม และ/หรอืมเีหตใุหเ้ชือ่ไดว้า่เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุโดยรวม และ/หรอืปัจจัยอืน่ใดเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

เลกิกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุการเสนอขายหรอืปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 

เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร หากสทิธปิระโยชนท์างภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมหมดสิน้ไปหรอื

เปลีย่นแปลงไป และ/หรอืเงือ่นไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี

เปลีย่นแปลงไป และ/หรอืกรณีอืน่ใดเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรกต็าม บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะเปิดเสนอขายหรอืรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอกีครัง้หลังจากปิดรับค าสั่งซือ้/

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร 

 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

2. จ านวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอ

ขาย :  

 

2.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  

1) ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุของ

โครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวน

เงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แตไ่มเ่ต็มจ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ 

(green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธดิ าเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และด าเนนิการจดทะเบยีนกอง

ทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่นครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบลว่งหนา้  

2) บรษัิทจัดการจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไปลงทนุในตา่งประเทศไมเ่กนิวงเงนิทีไ่ดรั้บจัดสรร หรอื

ไดรั้บจัดสรรเพิม่เตมิจากหน่วยงานทีม่อี านาจในการจัดสรรวงเงนิลงทนุในต่างประเทศใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เตมิเพือ่ลงทนุตา่งประเทศจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
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หน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย และขอสงวนสทิธใินการเพิม่เงนิทนุจดทะเบยีนของโครงการและหรอื  

การด าเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยถอืวา่ไมป่ฏบัิตผิดิไปจากรายละเอยีดโครงการกองทนุ และถอืวา่ไดรั้บ ความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 100,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้แรก :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA PGE มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้แรก 1,000.00 บาท 

2. PHATRA PGE-F มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้แรก ไมก่ าหนด 

3. PHATRA PGE-SSF มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้แรก 1,000.00 บาท 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.7. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA PGE มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป 1,000.00 บาท 

2. PHATRA PGE-F มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป ไมก่ าหนด 

3. PHATRA PGE-SSF มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป 1,000.00 บาท 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.8. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA PGE มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื ไมก่ าหนด 

2. PHATRA PGE-F มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื ไมก่ าหนด 

3. PHATRA PGE-SSF มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื ไมก่ าหนด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสั่งขายคนื :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA PGE จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

2. PHATRA PGE-F จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

3. PHATRA PGE-SSF จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA PGE มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ 100.00 บาท 

2. PHATRA PGE-F มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ ไมก่ าหนด 

3. PHATRA PGE-SSF มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ 100.00  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA PGE จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ 10.00 หน่วย  

2. PHATRA PGE-F จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ ไมก่ าหนด 

3. PHATRA PGE-SSF จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ 10.00 หน่วย  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12 

 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ขอ้ 2.5 ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท บวก คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิขอ้ 2.6 ขอ้ 2.7  ขอ้ 2.10 และขอ้ 2.11 :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืยกเวน้ จ านวนหรอืมลูคา่ตามขอ้ ขอ้ 2.6 ขอ้ 2.7  ขอ้ 2.10 และ ขอ้ 

2.11 โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ เพือ่อ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์แกผู่ถ้อื

หน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 1 วันกอ่นวันด าเนนิการ

ดังกลา่ว ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทกุแหง่ รวมถงึลงประกาศในเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชหีรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืใน

บัญชนีอ้ยกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่หรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ตามทีก่ าหนดไว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้จ านวน  

 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทนุ

ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

 

3.1. วัตถุประสงคข์องโครงการ :  

เพือ่เป็นทางเลอืกในการลงทนุระยะยาวของผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุไปลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศ ทัง้นี้ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเพยีงกองทนุเดยีว โดยม ีnet exposure โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่
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นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม ในกองทนุหลักตา่งประเทศทีเ่นน้ลงทนุในตราสารทนุที่

สามารถกระจายการลงทนุไดท่ั้วโลก จงึเหมาะกับผูล้งทนุทีส่ามารถรับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในตราสารทนุ

ตา่งประเทศได ้ 

 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารทนุ  

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  

 

- กองทนุรวมเพือ่การออม (Super Savings Fund : SSF) 

- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

     ชือ่กองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : iShares MSCI ACWI ETF  

     กองทนุหลักจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : สหรัฐอเมรกิา (UNITED STATES) 

 

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ  

วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืเพือ่บรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุเป็นการ  

ชัว่คราวได ้โดย ณ ส ิน้วันใด อัตราสว่นการกูย้มืและการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื เมือ่รวมกนัแลว้  

ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และหรอืตามหลักเกณฑอ์ัตราสว่นทีส่ านักงาน  

ก.ล.ต. ก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานประกาศก าหนด ทัง้นีโ้ปรด

ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้ 20.3  

 

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 พาสซฟี โกลบอล อคิวติีมุ้ง่หวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก (passive 

management) อยา่งไรก็ตาม ผลการด าเนนิงานของกองทนุเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติีอ้าจแตกตา่งจากกองทนุ

หลัก และอาจท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ไมไ่ดเ้คลือ่นไหวตามกองทนุหลักอยา่งสมบรูณ์ เนื่องจากปัจจัยดา้น

ตา่ง ๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยของกองทนุ ปรมิาณการซือ้ขายของผูล้งทนุ และ การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึ

การด ารงทรัพยส์นิบางสว่นเพือ่เป็นสภาพคลอ่งของกองทนุ เป็นตน้  

- ทัง้นี้ กองทนุหลัก คอื iShares MSCI ACWI ETF มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชงิรับ (passive management)  

 

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดัชนี MSCI ACWI สัดสว่น (%):95.00 

หมายเหต:ุปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันที่

ค านวณผลตอบแทน 
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2.ดัชนี MSCI ACWI สัดสว่น (%):5.00 

หมายเหต:ุปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่น เพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน 

 

หมายเหต:ุ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุง/เปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ลว่งหนา้อยา่งชดัเจนถงึวันทีม่กีารเปลีย่นตัวชีวั้ด ค าอธบิายเกีย่วกับตัวชีวั้ด และเหตผุลในการเปลีย่นตัวชีวั้ดดังกลา่ว  

ผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจ

ลงทนุได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคม

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

ผลการด าเนนิงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณทีีผู่อ้อกตัวดัชนีของ

ตัวชีวั้ดไมไ่ดจั้ดท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อัตราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การปรับปรุง/เปลีย่นแปลง

ดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถ

ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

 

3.10. ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น  

 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกับนโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. กองทนุเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund ทีเ่นน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหลักใน

ตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว คอื iShares MSCI ACWI ETF (กองทนุหลัก) โดยลงทนุในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ซึง่

กองทนุหลักจดทะเบยีนซือ้ขายใน ตลาดหลักทรัพยแ์นสแดก็ (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมรกิาเพยีงตลาดหลักทรัพย์

เดยีว โดยกองทนุจะลงทนุในกองทนุหลกัโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุรวม เพือ่เป็นทางเลอืกในการลงทนุระยะยาวของผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุไปลงทนุในตราสารทนุ

ตา่งประเทศ  

 

2. ส าหรับเงนิลงทนุสว่นทีเ่หลอื กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสารทางการเงนิ 

และ/หรอืเงนิฝาก ตลอดจนหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้ในและตา่งประเทศ นอกจากนี้ ในสว่นของ

การลงทนุในประเทศ กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารหนี้ทีม่อีันดบัความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่ทีก่วา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

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

ในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) ยกเวน้ ในกรณี ดังตอ่ไปนี ้ 

1) ในวันทีล่งทนุหรอืไดม้า ตราสารหนีนั้น้ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(Investment grade) แตต่อ่มาตราสารหนี้ดงักลา่วถกูปรับลดอันดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-

investment grade)  

2) ในวันทีก่องทนุลงทนุหรอืไดม้า ตราสารทนุนัน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Listed Securities) แตต่อ่มาตราสาร

ทนุดงักลา่วไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities)  

ทัง้นี้ หากเกดิเหตตุามขอ้ 1) และ 2) กองทนุอาจจะยังคงมไีวซ้ ึง่ตราสารหนี้ และตราสารทนุดงักลา่วอยู ่โดยจะด ารง
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สัดสว่นใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

3. ในสภาวการณ์ปกตกิองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ลดความเสีย่ง 

(Hedging) ดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ โดยกองทนุจะท าสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง

ดา้นอัตราแลกเปลีย่นเกอืบทัง้หมด โดยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุจงึอาจมคีวาม

เสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นในสว่นทีไ่มไ่ดท้ าการป้องกันความเสีย่งไว ้ซึง่อาจท าใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอตัรา

แลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืต า่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตรา

แลกเปลีย่นดังกลา่วอาจมตีน้ทนุ ซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ข ึน้ อยา่งไรก็ตาม 

กรณีมเีหตกุารณ์อืน่ใดทีเ่กดิจากสาเหตหุรอืปัจจัยภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้หรอืในกรณีทีต่ลาดมีความผดิปกต ิ

กองทนุอาจด ารงสัดสว่นการป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นนอ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทนุใน

ตา่งประเทศเป็นการชัว่คราวได ้ แตก่องทนุจะไมล่งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

จัดการลงทนุ (Efficient portfolio management)  

สว่นกองทนุ iShares MSCI ACWI ETF อาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ใหม้ผีลตอบแทนเป็นไปตามดัชนี

อา้งองิ หรอืเพือ่ลดตน้ทนุธุรกรรม (Transaction Cost) แตจ่ะไมล่งทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เกง็ก าไร  

 

4. กองทนุนี้จะไมล่งทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

5. กองทนุอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) หรอื ธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์หรอืตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6. ขอ้มลูกองทนุ iShares MSCI ACWI ETF (กองทนุหลกั) 

จากแหลง่ขอ้มลู:  iShares MSCI ACWI ETF, Prospectus dated November, 2018 

ขอ้มลูกองทนุ iShares MSCI ACWI ETF (กองทนุหลัก) 

ชือ่กองทนุรวมในตา่งประเทศ iShares MSCI ACWI ETF 

CUSIP  464288257 

สกลุเงนิ ดอลลารส์หรัฐ (U.S. dollars) 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการ

ลงทนุ 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุน 

iShares MSCI ACWI ETF มวัีตถุประสงคใ์นการลงทนุเพือ่สรา้งผลตอบแทนให ้

ใกลเ้คยีงกับดัชนี MSCI ACWI ซึง่ประกอบไปดว้ยตราสารทนุหรอืหุน้ทีม่มีลูคา่ตาม

ราคาตลาดสงูและปานกลาง (large and mid-capitalization) ของประเทศพัฒนา

แลว้ (developed market) และประเทศตลาดเกดิใหม ่(emerging market) 

นโยบายการลงทุน 

กองทนุหลักมกีลยทุธก์ารลงทนุเพือ่สรา้งผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับผลการ

ด าเนนิงานของดัชนี MSCI ACWI ซึง่ มวีธิกีารค านวณดัชนีจากมลูคา่หลักทรัพยต์าม

ราคาตลาดรวมทีม่กีารปรับคา่ Free Float (หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทีผู่ล้งทนุ

สามารถซือ้ขายไดโ้ดยเสร)ี (free float-adjusted market capitalization index)  

โดยสะทอ้นอัตราผลตอบแทนของตลาดหุน้ของกลุม่ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ รวมถงึ

กลุม่ประเทศในตลาดเกดิใหม ่(emerging market)  ซึง่ดัชนอีา้งองิดงักลา่วอาจ

ประกอบดว้ยหุน้ทีม่มีลูคา่ตามราคาตลาดสงูและปานกลาง (large and mid-

capitalization)  
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กองทนุหลักใชก้ลยทุธก์ารลงทนุแบบเชงิรับ(passive หรอื indexing approach) 

เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนตามวัตถุประสงคก์ารลงทนุ  โดยไมไ่ดมุ้ง่หวังทีจ่ะเอาชนะดัชนี

อา้งองิและจะไมป่รับสถานะการลงทนุใหเ้ป็นเชงิรับ (defensive positions)ในสภาวะ

ตลาดขาลงหรอืตลาดมรีะดับราคาสงูเกนิปัจจัยพืน้ฐาน   

ดังนัน้ กลยทุธก์ารลงทนุดังกลา่วจงึอาจไมไ่ดท้ าใหก้องทนุหลกัเอาชนะดัชนีอา้งองิ 

แตข่ณะเดยีวกันก็อาจเป็นการลดความเสีย่งของการบรหิารจัดการเชงิรุก เชน่ ความ

ผดิพลาดในการเลอืกหุน้รายตัว  ทัง้นี้ กลยทุธก์ารลงทนุนี้มุง่หมายทีจ่ะท าใหม้ตีน้ทนุ

ต า่และและมผีลการด าเนนิงานหลังหักภาษีดกีวา่ โดยการท าใหก้ารหมนุเวยีนการ

ลงทนุของกองทนุ(portfolio turnover) อยูใ่นระดับต า่เมือ่เทยีบกับกองทนุอืน่ทีม่กีาร

บรหิารจัดการเชงิรุก 

กองทนุหลักใชก้ลยทุธก์ารลงทนุโดยเลอืกลงทนุในหุน้ทีเ่ป็นตวัแทนของ

องคป์ระกอบของดัชนอีา้งองิเพือ่สะทอ้นการลงทนุใหเ้หมอืนดชันีอา้งองิ

(representative sampling) โดยการพจิารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ คณุลักษณะดา้น

การลงทนุ (investment characteristics) เชน่ มลูคา่หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 

สัดสว่นกลุม่อตุสาหกรรม คณุลกัษณะดา้นปัจจัยพืน้ฐาน (fundamental 

characteristics)  เชน่  อัตราผลตอบแทน และคณุลักษณะดา้นสภาพคลอ่ง เป็นตน้  

ดังนัน้ กองทนุหลักอาจลงทนุ หรอืไมไ่ดล้งทนุในหุน้ทัง้หมดทีเ่ป็นองคป์ระกอบของ

ดัชนีอา้งองิหรอืไมก่็ได ้

กองทนุหลักจะลงทนุอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 90 ของทรัพยส์นิของกองทนุหลัก ในหุน้ทีเ่ป็น

องคป์ระกอบของดัชนี รวมถงึการลงทนุอืน่ทีม่ลีกัษณะเชงิเศรษฐกจิทีเ่หมอืนกับหุน้ที่

เป็นองคป์ระกอบของดัชนี เชน่  ใบส าคัญแสดงสทิธใินหลักทรัพยอ์า้งองิของหุน้ที่

เป็นองคป์ระกอบของดัชนี  นอกจากนี้ กองทนุหลักอาจลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของ

ทรัพยส์นิของกองทนุหลัก ในสัญญา futures options swaps เงนิสด ตราสาร

เทยีบเทา่เงนิสด (ซึง่รวมถงึกองทนุรวมตลาดเงนิทีบ่รหิารจัดการโดย BlackRock 

Fund Advisor หรอืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง) รวมถงึ ทรัพยส์นิอืน่ทีไ่มไ่ดเ้ป็นองคป์ระกอบ

ของดัชนีอา้งองิ  โดยกองทนุหลักมุง่ทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับผลการ

ด าเนนิงานของดัชนีอา้งองิ กอ่นหักคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลัก  

กองทนุหลักอาจท าธุรกรรมใหย้มืหลักทรัพย ์ไดไ้มเ่กนิ 1/3 ของทรัพยส์นิของ

กองทนุหลัก(รวมหลักประกนั) 

ดัชนีอา้งองิทีใ่ชข้องกองทนุหลักจัดท าโดย MSCI Inc. ซึง่เป็นอสิระจากกองทนุหลัก

และบรษัิทจัดการผูบ้รหิารกองทนุหลัก  ทัง้นี้ MSCI Inc. เป็นผูพ้จิารณาองคป์ระกอบ

และสัดสว่นการลงทนุในหุน้ของดัชนอีา้งองิ รวมถงึเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกับมลูคา่ตาม

ราคาตลาดของดัชนีอา้งองิดงักลา่ว 

ประเภทกองทนุ กองทนุรวมตราสารทนุ ประเภท exchange-traded fund (ETF)   

วันทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้กองทนุ 26 มนีาคม 2551 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้ สหรัฐอเมรกิา (UNITED STATES) 

บรษัิทจัดการ 

(Investment Adviser) 

BlackRock Fund Advisors 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 
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ดัชนีชีวั้ด (Benchmark) MSCI ACWI Index (Bloomberg Index Ticker: NDUEACWF) 

วันท าการซือ้ขาย ทกุวันท าการซือ้ขายของกองทนุหลัก 

ผูด้แูลผลประโยชน ์

(Custodian) 

State Street Bank and Trust Company (“State Street”) 

ผูส้อบบัญชกีองทนุ PricewaterhouseCoopers LLP 

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย

ของกองทนุหลัก 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ประมาณ 0.31%  

คา่ธรรมเนียมอืน่ๆ (Other Expenses) : ประมาณ 0.00%  

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (Total Annual Fund Operating Expenses) : ประมาณ 0.31% 

รายละเอยีดของกองทนุ iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทนุหลัก 

ดังนัน้ ในกรณีทีม่คีวามแตกตา่งหรอืไมส่อดคลอ้งกับตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์

ทา่นสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลักเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.blackrock.com  

 

7. ในกรณีทีก่องทนุหลักมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ ซึง่บรษัิทจัดการเห็นวา่ไมม่นัียส าคญั บรษัิทจัดการ  

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลักโดยถอืวา่ไดไ้ดรั้บมตจิาก  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ  

 

8. ในกรณีทีช่นดิของหน่วยลงทนุ (Class) หรอืกองทนุหลกัทีก่องทนุลงทนุนัน้ไมเ่หมาะสมอกีตอ่ไป โดยอาจสบืเนื่อง

จากการทีช่นดิของหน่วยลงทนุ (Class) หรอืกองทนุหลักทีก่องทนุลงทนุมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดจนอาจสง่ผล

กระทบอยา่งมนัียส าคญั เชน่ เงือ่นไขการลงทนุ นโยบายการลงทนุ อตัราคา่ธรรมเนียม เป็นตน้ และ/หรอืไดรั้บ

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน เกดิภัยพบัิตหิรอืเกดิเหตกุารณ์ไมป่กตติา่งๆ 

เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีก่ระทบตอ่การลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุตา่งประเทศ หรอืในกรณีทีก่องทนุไมส่ามารถเขา้ลงทนุในกองทนุหลักได ้หรอืในกรณีทีบ่รษัิท

จัดการเห็นวา่การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไมเ่หมาะสมอกีตอ่ไป เชน่ กรณีทีผ่ลตอบแทนของกองทนุหลกั

ต า่กวา่ผลตอบแทนของกองทนุอืน่ๆ ทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกนัอยา่งมนัียส าคัญหรอืตดิตอ่กันเป็นระยะเวลานาน 

หรอืผลตอบแทนของกองทนุหลักต า่กวา่ตัวชีวั้ด (Benchmark) (ถา้ม)ี อยา่งมนัียส าคญั หรอืการลงทนุของกองทนุหลัก 

ไมเ่ป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรอืโครงการ หรอืท าใหก้องทนุนี้ไมส่ามารถปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต.ได ้หรอืเมือ่กองทนุหลักกระท าความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของหน่วยงานทีก่ ากับดแูลกองทนุ

ตา่งประเทศหรอืมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีอ่าจสง่ผลตอ่การด าเนนิการของกองทนุในฐานะผูล้งทนุ หรอืมกีาร

เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารของกองทนุหลกั และ/หรอืในกรณีทีก่องทนุหลักไดเ้ลกิโครงการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธ ิโดย

ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนดิของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรอืกองทนุหลกั และ/

หรอืการเปลีย่นแปลงสกลุเงนิลงทนุเป็นสกลุเงนิอืน่ใด และ/หรอื ด าเนนิการเลกิกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บมตเิห็นชอบจาก

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะไมข่ัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของกองทนุ 

และค านงึถงึและรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในกรณทีีบ่รษัิทจัดการอยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ

เปลีย่นกองทนุหลักขา้งตน้ อาจสง่ผลใหก้องทนุมกีารลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศในขณะนัน้

มากกวา่ 1 กองทนุ นอกจากนี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 

iShares MSCI ACWI ETF เป็นตลาดหลักทรัพยอ์ืน่ในภายหลงัไดโ้ดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

แลว้ หากมกีารด าเนนิการตามเหตกุารณ์ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึการเปลีย่นแปลง

ดังกลา่วโดยไมช่กัชา้  

 

https://www.blackrock.com/
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9. ในกรณีทีก่องทนุรวมหน่วยลงทนุหรอืกองทนุรวมฟีดเดอร ์มกีารลงทนุในกองทนุอืน่ใดตัง้แต ่5% ของมลูคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุ หากเกดิเหตกุารณ์ทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุแลว้มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่

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

(1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  

(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลักลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันท าการใดตดิตอ่กนั คดิเป็นจ านวนเกนิ

กวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลกั  

ในกรณีทีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(1) แจง้เหตทุีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนนิการโดยค านงึถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของ ผูถ้อื

หน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้ านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของ

กองทนุปลายทางทีป่รากฎเหต ุ 

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

ปลายทางทีป่รากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการด าเนนิการใหส้ านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการด าเนนิการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผูท้ีส่นใจจะลงทนุเพือ่ใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทนุรับรูแ้ละ

เขา้ใจเกีย่วกับสถานะของกองทนุรวม  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการด าเนนิการดงักลา่วดว้ย โดยระยะเวลา

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

 

10. ในการค านวณสัดสว่นการลงทนุตามนโยบายการลงทนุตามขอ้ 1. ขา้งตน้ และอตัราสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่ง

ตา่งประเทศอาจไมนั่บชว่งระยะเวลาดังนี้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ  

10.1 ชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม  

10.2 ชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นเลกิกองทนุรวม  

10.3 ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนือ่งจากไดรั้บค าสั่งขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทนุ ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 10 วันท าการ  

11. ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. มกีารแกไ้ข

เพิม่เตมิประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกับกฎเกณฑก์ารลงทนุ รวมถงึกฎเกณฑก์ารลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืประกาศอืน่

ใดทีก่ระทบกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนีใ้นภายหลงั บรษัิทจัดการจะด าเนนิการปรับนโยบายการลงทนุดงักลา่ว

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

12. 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 60 วัน

กอ่นการด าเนนิการเปลีย่นแปลง โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
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3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

มนีโยบายการลงทนุซึง่สง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญช ี 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่ง

หนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอืส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพย์

หรอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

 

สว่นที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในสว่นอืน่ขอ้ 3.13.1 นี้ ซ ึง่มคีณุสมบัติ

ตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี ้ 

1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มูลคา่เงนิลงทนุในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการใหม้ี

การรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตรา

สารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรงุเป็นประจ าอยา่งสม า่เสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้

เพือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสม า่เสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลู

ดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

 

2. คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

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

การรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจา่ยหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
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สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบั้งคับกฎหมายไทย  

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2 ในกรณีทีก่องทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทนุดงันี้ (ไมใ่ชก้ับการลงทนุใน

หน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  

1.2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 

1.2.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 

limit ของกองทนุนัน้  

1.2.3 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (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 ์ 

 

2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.1  

2.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับ  

ตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.2 จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET  

 

สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

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 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (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 อยู่

ในอนัดับ 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 อยูใ่นอันดับ 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 ระยะ

สัน้ดังกลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อันดับแรก  

2.6 ตราสารหนีซ้ ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชือ่ถอื

และอา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้ังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 

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

สัน้ดังกลา่วตามที ่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  

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทนุรวม และการกอ่ภาระผูกพันแกท่รัพยส์นิของกองทนุ
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รวม  

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. ตอ้งเรยีกใหคู้ส่ัญญา

โอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลักทรัพยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้กก่องทนุ เพือ่ใหม้ลูคา่รวม

ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้และทรัพยส์นิทีโ่อนมาดังกลา่วเป็นไปตามวธิกีารดังกลา่ว ภายในวันท าการถัดจากวันที่

มลูคา่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1 เวน้แตเ่ป็นกรณตีาม 4.4.3  

4.4.3 ในกรณทีีผ่ลลัพธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน มมีลูคา่นอ้ย

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

จ านวนใดจะต า่กวา่ และมกีารก าหนดเรือ่งดงักลา่วไวใ้นสัญญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจัยความเสีย่งของ

คูส่ัญญา (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 ทกุธุรกรรมทีก่องทนุมอียูก่ับคูส่ญัญา

รายเดยีวกันและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่จากหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้

หรอืทรัพยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอืน่ได ้ 

4.6 discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านงึถงึปัจจัยความเสีย่งของคูส่ัญญา 

หลักทรัพย ์หรอืตราสารทีซ่ ือ้แลว้  

 

สว่นที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุดงันี้  

1. คูส่ัญญา ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญาดงักลา่วกระท า

การในฐานะตัวแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนนิกจิการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL  

1.2 ธปท.  

1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู 

1.4 ธนาคารเพือ่การน าเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย  

1.5 ธพ.  

1.6 บง.  

1.7 บล.  

1.8 บรษัิทประกันชวีติ  

1.9 กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูคา่ทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป  

1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

1.11 นติบิคุคลอืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  
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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 เป็นผูม้ภีาระ

ผูกพัน  

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

ก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็  

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 ที่

ไดม้าจากการจัด 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 ในกรณทีีก่องทนุไมม่นีโยบายการลงทนุในตราสารทนุ 

กองทนุจะรับหลักประกันดังกลา่วไมไ่ด ้ 

3.1.9 หน่วยลงทนุของ MMF  

3.2 ด าเนนิการใหก้องทนุมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรอืด าเนนิการโดยวธิอีืน่ซ ึง่จะมผีลให ้บลจ. 

สามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั  

3.3 หา้มน าหลักประกนัตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายตอ่หรอืท าใหไ้มส่ามารถบังคับตามหลักประกันนัน้

ได ้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 ึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพัน  

3.5.2.2 P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นออกตั๋ว และเป็นตั๋วทีถ่งึก าหนดใช ้

เงนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  

3.5.2.3 P/N ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี ้ 

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

ไดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย  

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  
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4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีักษณะและสาระส าคัญของสญัญาตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกับระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลักทรัพย์

และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ 

 

สว่นที ่6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี ้ 

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลาย

อยา่งดังนี ้ 

1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดต้ามภาคผนวกนี ้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้  

1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้  

1.5 ทองค า  

1.6 น ้ามันดบิ  

1.7 ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปร  

ตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจบัุน (spot 

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

underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนดีังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  

2.1 กรณี 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 ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น ธพ. ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จัดตัง้ข ึน้ ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุ

สามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม  

 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี 

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงักลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี ้ 

3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจัยตา่ง ๆ ที่

น ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจบัุนตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชน ีทัง้นี้ 

underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  
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3.2 เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 

3.2.1 ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีกัษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้  

3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด  

3.2.1.2 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด  

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิมาพจิารณา  

3.2.2 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ หรอืเป็น ดัชนีราคาทองค าหรอืน ้ามันดบิ  

3.2.3 ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดงันี ้ 

3.2.3.1 เป็นดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง  

3.2.3.2 เมือ่ค านวณเงนิลงทนุตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรอืสัญญานัน้โดยตรงแลว้

ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  

3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ  

จาก บลจ. ทัง้นี้ หากปรากฏวา่สถาบันดังกลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกนัความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย  

3.4 มกีารแสดงดัชนีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ดัชนีดงักลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่  

อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี ้ 

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

3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจบัุน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) 

ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่  

3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนดีังกลา่วตอ้งค านวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารค านวณของ

ผูพั้ฒนาดัชนีดงักลา่วสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิ

ของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้งช าระหนีต้ามขอ้ตกลงเมือ่ 

derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด  

 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง  

ในกรณีที ่บลจ. ลงทนุใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทนุใน 

derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด  

 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  

6.1 บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้ 

6.1.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทกุวันที ่15 และวัน

สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ และแจง้มลูคา่ยตุธิรรม

ภายในวันท าการถัดไป  
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6.1.2 ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ

และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี 

6.1.3 คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้ 

 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives  

บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดงันี ้ 

7.1 เขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้  

7.2 เขา้เป็นคูส่ัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด 

ดังนี ้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถ

ในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมี

ภาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้

ประกันความเสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวันครบก าหนดตามปกต)ิ ทัง้นี้ 

ไมว่า่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่

ก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่เป็น

รายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ 

obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนัน้ แตข่อ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ credit event 

ขึน้กับ obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจาก

การลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะจา่ยผลตอบแทน

ในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรม

ของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ข ึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่

ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่

เกดิ credit event)  

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

สัญญามาตรฐานอืน่ตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี ้ 

7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย ์ 

และตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่  

7.3.2 ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารหนี้หรอืสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิ

เสือ่มเสยีไป  

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ัญญา  

 

สว่นที ่7 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย private equity  

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี ้ 

หน่วย private equity ทีม่คีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS 

ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทนุรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ให ้บลจ. ลงทนุในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต า่ทีจ่ะลงทนุ  
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3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่ง

หนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอืส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพย์

หรอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

 

ทัง้นี้ การลงทนุในตราสารหรอืสัญญาในตา่งประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกลา่วตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสัญญาใน

ประเทศทีม่หีน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้

ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิททีจั่ดตัง้และเสนอขายใน 

GMS  

 

สว่นที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) ตา่งประเทศ  

1. ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในสว่นอืน่ของขอ้ 3.13.2 นี้ ซ ึง่มี

คณุสมบัตติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี ้ 

1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการใหม้ี

การรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตรา

สารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจ าอยา่งสม า่เสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้

เพือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสม า่เสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลู

ดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

 

2. คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

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

การรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดงักลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจา่ยหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
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2.2 การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี ้ 

2.2.1 SN มกีารจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุ

ในสว่นที ่6 ขอ้ 1  

2.2.2 หากการลงทนุใน SN จะมผีลท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใด ๆ ทรัพยส์นินัน้  

ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้เวน้แตเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps 

and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยกอ่นการลงทนุ บลจ. ตอ้งจัดใหม้ี

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการลงทนุทีอ่าจท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  

2.2.3 ในกรณทีีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทนุสามารถไถถ่อน SN ดังกลา่ว

กอ่นครบอาย ุเมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้ 

2.2.4 ในกรณทีีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ ตอ้งปรากฎวา่ SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืไดซ้ ึง่

เป็นทีย่อมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏบัิตสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN ดังตอ่ไปนี้

กอ่นการลงทนุ  

2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณเดยีวกับทีใ่ชใ้นการค านวณราคาที่

แสดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืดังกลา่ว ให ้บลจ. ทกุวันที ่15 และวันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่ว

เป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรม ภายในวันท าการถัดไป  

2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมนัียส าคัญ  

ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN มายัง บลจ. ทันท ี 

 

สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบั้งคับกฎหมายตา่งประเทศ  

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะดงันี ้ 

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากับดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ ึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่กีารซือ้ขายใน

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2 CIS operator ของกองทนุดังกลา่วอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของหน่วยงานก ากับดแูล ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ 

IOSCO  

1.2.3 ในกรณทีี ่MF ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งอยูภ่ายใต ้

หลักเกณฑก์ารก ากับดแูล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทนุเพือ่ผูล้งทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้  

1.3 ประเทศทีก่ ากับดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทนุอยา่งเพยีงพอ ทัง้นี้ ตามรายชือ่

ประเทศทีส่ านักงานก าหนด  

1.4 ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดังกลา่วตอ้งมกีารจ ากดัการกูย้มืไว ้

เฉพาะกรณีมเีหตจุ าเป็นในการบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และมนีโยบายการลงทนุดงันี้ (ไมใ่ชก้ับการ

ลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  

1.4.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 

limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักลา่วไมใ่ชก้ับกรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP  
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1.4.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 

ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  

1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้  

ในกรณีกองทนุ CIS ตา่งประเทศที ่MF ลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุทีมุ่ง่เนน้ลงทนุ ในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิ

เดยีวกับที ่MF สามารถลงทนุได ้และเมือ่น าทรัพยส์นิทีไ่มส่ามารถลงทนุไดม้าค านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้

จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกลา่ว  

1.5 ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดงักลา่วตอ้ง

ไมใ่ชก่องทนุทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แตเ่ป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน โดยกอ่นการลงทนุ บลจ. ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู 

เหตผุลความจ าเป็นและคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในลักษณะดงักลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  

 

2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 2.1  

2.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับ  

ตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.2 จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

 

สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากตา่งประเทศหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากตา่งประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดงันี้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

3. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตามหัวขอ้ ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ หรอื

การหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ สว่นที ่3 ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ขอ้ 1. - 

9.  

 

สว่นที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีัญญาขายคนืในตา่งประเทศ (reverse repo)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

สว่นที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

สว่นที ่6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในตา่งประเทศ  

ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี ้ 

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลาย

อยา่งดังนี ้ 

1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดต้ามภาคผนวกนี ้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้  

1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้  

1.5 ทองค า  
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1.6 น ้ามันดบิ  

1.7 ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปร  

ตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจบัุน (spot 

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

underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนดีังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  

2.1 กรณี 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 ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น  

นติบิคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลโดยหน่วยงานก ากับดแูลดา้น

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุ

สามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม  

 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี 

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงักลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี ้ 

3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มลูของ  

underlying หรอืปัจจัยตา่ง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจบัุนตามความเหมาะสมของ

องคป์ระกอบของดัชน ีทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

3.2 เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

3.2.1 ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีกัษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้  

3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด  

3.2.1.2 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมดในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดย

องคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอตัราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิมา

พจิารณา  

3.2.2 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ หรอืเป็น ดัชนีราคาทองค าหรอืน ้ามันดบิ  

3.2.3 ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดงันี ้ 

3.2.3.1 เป็นดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง  

3.2.3.2 เมือ่ค านวณเงนิลงทนุตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรอืสัญญานัน้โดยตรงแลว้

ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  

3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บลจ. ทัง้นี้ หากปรากฏวา่
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สถาบันดังกลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งมี

ประสทิธภิาพดว้ย  

3.4 มกีารแสดงดัชนีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตกุารณ ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดงักลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดงันี ้ 

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

3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจบัุน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) 

ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่  

3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนดีังกลา่วตอ้งค านวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารค านวณของ

ผูพั้ฒนาดัชนีดงักลา่วสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอ ตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้ง

ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน

ก าหนด  

 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง  

ในกรณีที ่บลจ. ลงทนุใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทนุใน 

derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด  

 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  

6.1 บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้ 

6.1.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทกุวันที ่15 และวัน

สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ และแจง้มลูคา่ยตุธิรรม

ภายในวันท าการถัดไป  

6.1.2 ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคญั  

ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทนัท ี 

6.1.3 คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้ 

 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives  

บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดงันี ้ 

7.1 เขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้  

7.2 เขา้เป็นคูส่ัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด 

ดังนี ้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถ

ในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมี

ภาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้

ประกันความเสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวันครบก าหนดตามปกต)ิ ทัง้นี้ 
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ไมว่า่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่

ก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่เป็น

รายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ 

obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากันเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนัน้ แตข่อ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ credit event 

ขึน้กับ obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกนัความเสีย่ง  

ของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมี

ภาระผูกพันทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตวัทีอ่า้งองิกับอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นที่

ลดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและ

สว่นทีเ่พิม่ข ึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event 

หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event)  

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

สัญญามาตรฐานอืน่ตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี ้ 

7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย ์ 

และตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่  

7.3.2 ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารหนี้หรอืสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้  

ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป  

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ัญญา  

 

สว่นที ่7 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย private equity ในตา่งประเทศ  

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี ้ 

หน่วย private equity ทีม่คีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ในการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS 

ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทนุรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ให ้บลจ. ลงทนุในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต า่ทีจ่ะลงทนุ  

 

3.14. อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  

 

อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ : 

อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่ง

หนึง่หรอืหลายอยา่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอืส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพย์

หรอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลง

อัตราสว่นการลงทนุ 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 2 อันดับแรกขึน้ไป 

  

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade แต่

ต า่กวา่ 2 อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 และ 3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 

1.1 หรอืขอ้ 2.1  

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อก

ตราสารมลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่

รัฐบาลเป็นประกัน  

ไมเ่กนิ 20% 

(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทนุใน

ตา่งประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพันมี

ภมูลิ าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช ้ 

credit rating แบบ national scale  

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดังนี ้

5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN หรอืศกุกู ทีผู่อ้อก

จัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่

ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้≤ 397 วัน 

นับแตวั่นทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ี

ภาระผกูพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย ธุรกจิสถาบัน

การเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดยอ่ม

แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

ไมเ่กนิอัตราดงันี้ แลว้แตอ่ัตราใด 

จะสงูกวา่ 

1. 10% หรอื 

2. น ้าหนักของตราสารทีล่งทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน 

นับแตวั่นทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ 

regulated market 

6 

 

ทรัพยส์นิดงันี ้

6.1 ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET หรอืของตลาดซือ้

ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุทีผู่อ้อก

ตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ

ถอนการเป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขายใน SET  

หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.2 ตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจั่ดตัง้ข ึน้ไมว่า่ตามกฎหมาย

ไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วซือ้

ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับ 

ผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบรษัิททีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ข

เหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET 

หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 

6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดังนี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN หรอืศกุกูทีผู่ ้

ออกจัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน

ตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

(แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตให ้

ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel 

III 

6.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซือ้

ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป โดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน 

นับแตวั่นทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 

6.4.3.2 ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็น บคุคลดังนี้ 

6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

  

รวมกันไมเ่กนิอัตราดงันี้ แลว้แตอ่ัตราใด 

จะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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สมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านอง

เดยีวกับบคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน นับ

แตวั่นทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6.5 DW ทีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่ส่ัญญาม ีcredit rating อยูใ่นระดับ 

investment grade  

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีักษณะครบถว้น

ดังนี ้

6.7.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจด

ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุ

ทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

(แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตุ

ทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกลา่วออกจากการซือ้ขาย

ใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจายการ

ลงทนุในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธิ

การเชา่ แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่

ส านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่น 

ระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ ขาย

หลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย

หลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย private equity ที่

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน

หน่วยดังกลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้

ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุน ขอ้ 3.13.1. ประเภทของ

หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะ

ลงทนุ สว่นที ่2 ขอ้ 1.2 หรอืขอ้ 2.2 ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรอื

อยูใ่นระหวา่ง IPO  

เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์

ส าหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย

หลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วทีอ่ยู ่

ระหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
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ดังกลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย

หลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีม่ลีักษณะ

กระจายการลงทนุในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสังหารมิทรัพย ์

หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตาม

แนวทาง 

ทีส่ านักงานก าหนด และมลีักษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

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

 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูรั้บฝากผูอ้อกตราสารหรอื

คูส่ัญญา แลว้แตก่รณ ี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange  

 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการ

เดยีวกันหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงนิ 

กับบรษัิทดังกลา่ว  

ไมเ่กนิอัตราใดอตัราหนึง่ดงันี้ แลว้แต่

อัตราใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน 

benchmark + 10%  

 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ group limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange  

 

สว่นที ่3: อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ติ ิ

บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศ

ของนติบิคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจา่ย หรอืคูส่ญัญา 

ดังนี ้

1.1 ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้

ข ึน้ 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

- รวมกันไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี

บัญช ีเวน้แตเ่ป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 

1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับ MF ทีอ่ายุ

กองทนุ คงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง้นี้ เฉพาะ 

MF ทีม่อีายโุครงการ ≥ 1 ปี  
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(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที ่MF ไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจาก

คูส่ัญญาตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื 

derivatives) 

2 

  

ทรัพยส์นิดงันี ้

2.1 B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต ่MF ได ้

ด าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้าม

วธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF 

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA และมี

การเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

2.3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการ

ฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้                 

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

  

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending  ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 8 ในสว่นที ่1 : 

อัตราสว่น 

การลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

(single entity limit) แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่

หนี้ก ึง่ทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีักษณะ

ครบถว้นดังนี ้

5.1 มลีักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 สว่นที ่1: 

อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิ 

หรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

5.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับต า่กวา่ investment grade 

หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกันไมเ่กนิ 15% 

  

6 derivatives ดังนี ้   

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วัีตถุประสงค ์เพือ่

การลดความเสีย่ง (hedging)  

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความ

เสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไมม่กีารลงทนุแบบ

ซับซอ้น จ ากัด net exposure ทีเ่กดิจาก 

การลงทนุใน derivatives โดยตอ้ง ไม่

เกนิ 100% ของ NAV 

(รายละเอยีดของการค านวณ ให ้

พจิารณาตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

ประกาศก าหนด) 

6.2.2 กรณี MF มกีารลงทนุแบบซับซอ้น 

รายละเอยีดของการค านวณ ใหพ้จิารณา

ตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานประกาศ

ก าหนด จ ากัด net exposure ทีเ่กดิจาก

การลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่

ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk :  

VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดังนี ้

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR 

ของ benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซับซอ้น” 

หมายความวา่ การลงทนุในสัญญาซือ้

ขายลว่งหนา้ทีม่กีลยทุธแ์บบซับซอ้น 

(complex strategic investment) หรอื

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ ี

ความซับซอ้น (exotic derivatives) 

 

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 และศกุกู 

ของผูอ้อกรายใดรายหนึง่  

(ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครัฐไทย

หรอืตราสารหนี้ภาครัฐ

ตา่งประเทศ) 

  

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงนิ (financial 

liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ ทัง้นี้ ในกรณทีีผู่อ้อกตราสารมี

หนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลาบัญชถัีดไปและ

ยังไมป่รากฏในงบการเงนิลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูคา่หนี้สนิทาง

การเงนิดังกลา่วมารวมกับมลูคา่หนีส้นิทางการเงนิตามงบการเงนิ

ลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้นิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่ ี

การเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีนีส้นิ

ทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ลา่สดุ**ใหใ้ชอ้ัตราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3ของมลูคา่การออกและเสนอ

ขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีที่
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

  

หมายเหต:ุ *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณา

ตามมาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดังกลา่วไดจั้ดท างบการเงนิ

ตามมาตรฐานการบัญชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชตีาม

กฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับสากล เชน่ International Financial 

Reporting Standards (IFRS) หรอื United States Generally 

Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

**รวมถงึกรณียังไมค่รบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้แรกของ

ผูอ้อกตราสาร 

    2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่

ออกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดับต า่กวา่ investment grade 

หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพือ่กองทนุภายใตก้าร

จัดการของ บลจ. รายเดยีวกันรวมกันไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การ

ออกและเสนอขายตราสารดังกลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณทีีผู่อ้อก

ตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อัตราสว่นตาม 

2.2 ไมใ่ชก้ับกรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบคุคลดังนี ้ 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับบคุคล

ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุ

หนึง่ 

- ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอืกองทนุ 

CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้  

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับการลงทนุดงันี ้

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี้ 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1) มขีนาดเล็ก  

(1.2) จัดตัง้ข ึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่

ออกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีม่ลีักษณะ

ครบถว้นดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ข ึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ 

property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุทีม่ี

ลักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ข ึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

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

private equity  

ทัง้นี้ การค านวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทนุและอัตราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

 

กรณีทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน  

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แตต่อ่มาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบัตทิีเ่ปลีย่นแปลงไป

จนเป็นเหตใุหข้าดคณุสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการ

ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุและวันทีท่รัพยส์นิขาดคณุสมบัต ิและ

จัดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ี่

บรษัิทจัดการ  

(2) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ แตต่อ้งไมเ่กนิกวา่

ระยะเวลา 90 วันนับแตวั่นทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิเวน้แตเ่ป็นกรณตีามขอ้ 5  

(3) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัต ิหรอืทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตมิคีณุสมบัตเิปลีย่นแปลง

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 ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดงักลา่ว  
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2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไมเ่ป็นไป

ตามอัตราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วันท าการตดิตอ่กนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการ

ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราสว่นการลงทนุ และวันทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตาม

อัตราสว่นการลงทนุ และจัดสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลา

ดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  

(2) ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที่

ก าหนด  

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคญั แต่

ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี ้เวน้แตเ่ป็นกรณตีามขอ้ 5  

(ก) 30 วันนับแตวั่นส ิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

(product limit) ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ หรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ตาม สว่นที ่

3 ในขอ้ 1  

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

(4) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงาน

ขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ

ลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีส่ามารถแกไ้ขให ้

เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุได ้ 

 

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

จัดท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตทุีไ่มส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดังกลา่ว และจัดสง่

รายงานตอ่ส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว  

 

(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 ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็นหุน้

ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดงักลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้

จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้  

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชก้ับกองทนุรวมดังตอ่ไปนี ้ 

(1) กองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายุ

ของรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม (กองทนุ buy & hold)  

(2) กองทนุรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

หรอืหน่วยของกองทนุตา่งประเทศทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

(concentration limit) โดยใหด้ าเนนิการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3.  
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3. ในกรณีกองทนุรวมฟีดเดอร ์บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ หากปรากฏวา่มกีารลงทนุในหน่วยลงทนุของ

กองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทนุตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน

กจิการทีล่งทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันท าการตดิตอ่กนั  

(1) จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราสว่นการลงทนุ และวันทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตาม

อัตราสว่นการลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลา

ดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  

(2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ แต่

ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดงักลา่ว  

(3) หากบรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขอัตราสว่นการลงทนุได ้ใหจั้ดท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการ

ลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีอ่ตัราสว่นเป็นไปตามทีก่ าหนด และจัดสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์

ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาตาม (2)  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขอตัราสว่นการลงทนุได ้หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการลงทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิ

อัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด และใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานขอ้มลูตามวรรค

หนึง่ พรอ้มสาเหตทุีไ่มส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุดังกลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงานและ

ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาตาม (2)  

 

4. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดแตต่อ่มามกีรณีดงัตอ่ไปนี้ จนเป็นเหตใุหไ้ม่

เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2. โดยอนุโลม  

(1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยต์ามสัดสว่น  

ทีม่อียูเ่ดมินัน้  

(2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค  

 

5.ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิัยหรอืเหตจุ าเป็นอืน่ใดท าใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทนุเป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้1(2) หรอืขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเหน็วา่การด าเนนิการดงักลา่วจะ

ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูล้งทนุ บรษัิทจัดการสามารถใชด้ลุยพนิจิด าเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านงึถงึ

ประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกับการด าเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดงักลา่วตอ่

ส 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 าเนนิการเปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทนุ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2  
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ขอ้ 2 ในกรณีทีก่ารลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนับแตวั่นที่

สัดสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดังกลา่ว  

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลง

ทนุเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทนุรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบั้งคับ โดยวธิกีาร

ดังกลา่วตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เมือ่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุให ้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วย

ลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วันนับแตวั่นทีส่ดัสว่นการ

ลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยังไมม่ผีลใชบั้งคับ บรษัิทจัดการ

ตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ  

 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี 

 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ :  

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- สทิธปิระโยชน์ทางภาษีชนดิเพือ่การออม (SSF) 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดแตล่ะ

ชนดิหนว่ยลงทุน 

ชือ่ยอ่ ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

1. ชนดิทั่วไป PHATRA PGE ส าหรับผูล้งทนุท่ัวไป และ/หรอืผูล้งทนุประเภทอืน่ทีบ่รษัิทจัดการ

จะประกาศรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิในอนาคต  

2. ชนดิ F PHATRA PGE-F ส าหรับผูล้งทนุทีเ่ป็นกองทนุรวม และ/หรอืกองทนุสว่นบคุคล

ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูล้งทนุประเภทอืน่

ทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิใน

อนาคต 

3. ชนดิเพือ่การออม PHATRA PGE-SSF ส าหรับผูล้งทนุท่ัวไปทีต่อ้งการลงทนุ และจะไดรั้บสทิธปิระโยชน์

ทางภาษี ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่3 ธันวาคม 2562 และ/

หรอืทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุการเสนอขายหรอืปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุ

ชนดิเพือ่การออม เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร หากสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม

หมดสิน้ไปหรอืเปลีย่นแปลงไป และ/หรอืเงือ่นไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษีเปลีย่นแปลงไป และ/หรอืกรณีอืน่ใดเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจัดการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะเปิดเสนอขายหรอืรับค าสัง่ซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอกีครัง้หลงัจากปิดรับค าสัง่ซือ้/

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร 
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ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรับปรุงรายละเอยีดชนดิหน่วยลงทนุ ประเภทของผูล้งทนุ โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

หรอืกองทนุโดยรวม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธแิจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วัน กอ่นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข ปรับปรุง หรอื

เพิม่เตมิ โดยตดิประกาศและ/หรอืจัดใหม้ขีอ้ความดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ รวมทัง้ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหบ้รกิารการแบง่ชนดิ

หน่วยลงทนุ /หรอืเปิดขายหน่วยลงทนุชนดิอืน่เพิม่เตมิในภายหลังได ้โดยจะปฏบัิตติามแนวทางทีส่ านักงาน กลต.

ก าหนด  

 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางการบรกิารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ 

 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา 

หรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคล

ดังกลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใิน

การทีจ่ะไมเ่สนอขายหรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมา

ขา้งตน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้  

 

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกีย่วกับชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดงักลา่วตามขอ้ 5.1 

ซึง่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ้

ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าขอเปิดบัญชกีองทนุและเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ลงทนุ:  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้หีรอืด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี จัดใหม้หีนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลู

โครงการไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) ไดท้ีท่ ี่

ท าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทกุวันในเวลาท าการ

ของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี (ตามแตก่รณี)  
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การเปิดบัญชกีองทนุ:  

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการไว ้เพือ่ประโยชน์ในการตดิตอ่ท ารายการซือ้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ

ของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ในค า

ขอเปิดบัญชกีองทนุ รวมถงึเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับเปิดบัญชกีองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอยา่งถูกตอ้งและตาม

ความจรงิพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีดังนี ้ 

 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณนีติบิคุคล  

ก) ส าเนาหนังสอืรับรองทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกใหไ้มเ่กนิ 1 เดอืน ซึง่กรรมการผูม้อี านาจไดล้งนามและประทับ ตรา

ส าคัญของนติบิคุคล (ถา้ม)ี เพือ่รับรองความถูกตอ้งแลว้  

ข) ตัวอยา่งลายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และหรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงือ่นไขการลงนาม  

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลไมไ่ดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบใุนหนังสอืรับรอง

ทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกให ้ 

จ) ส าเนาบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

 

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

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้งของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะราย  

 

บรษัิทจัดการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ 

หรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี หรอืเงนิอืน่ใดจากหน่วยลงทนุ จะตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ี

ช ือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ ในกรณทีีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 รายถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการ จะ

ด าเนนิการจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (แตทั่ง้นี้ บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการอนุมัตเิปิดบัญชร่ีวมขา้งตน้ไดไ้มเ่กนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณดีังกลา่ว บรษัิทจัดการจะท าการโอน

เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี เขา้บัญชเีงนิฝาก

ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้กบ่รษัิทจัดการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุมัต ิ

การด าเนนิการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลักเกณฑข์องแตล่ะกรณี รวมทัง้การด าเนนิการพสิจูน์

ทราบความมตีัวตนของลกูคา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง หากชือ่บัญชเีงนิฝากไม่

ตรงตามชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ส าหรับเงือ่นไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากทีก่ลา่วขา้งตน้ 

บรษัิทจัดการจะถอืเอาเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชเีป็นหลัก หรอืใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

หากขอ้มลูของชดุค าขอเปิดบัญชทีีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น 

อาจรวมถงึกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอื ไม่

ครบถว้นของขอ้มลูดังกลา่วแลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูจ้องซือ้ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนนิการเปิดบัญชกีองทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้  
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีหรอืเอกสารอืน่ๆ ในการเปิดบัญช ี

โดยถอืวา่ไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุแลว้ โดยจะแสดงขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบัุนเพือ่ใหท้า่นผูถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบในหนังสอืชีช้วนตามรอบปีบัญชหีรอืในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวม  

 

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับ

บรษัิทจัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

 

5.2.2 วธิกีารจองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก:  

5.2.2.1 บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื:  

เมือ่ผูจ้องซือ้เปิดบัญชกีองทนุแลว้ จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกไดภ้ายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ

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

กวา่มลูคา่การสัง่ซือ้ขัน้ต า่ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ในการจองซือ้แต่

ละครัง้ ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 

5.2.1 เรือ่ง “การเปิดบัญชกีองทนุ”และ ช าระเงนิคา่จองซือ้จนเต็มมลูคา่ทีบ่รษัิทจัดการ ตามวันและเวลาทีร่ะบไุวใ้น

หนังสอืชีช้วน โดยผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระ

เป็นเงนิสด และ/หรอืบัตรเครดติ และ/หรอืเงนิโอน และ/หรอืเชค็ และ/หรอืดราฟต ์เป็นตน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะ

อนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยเชค็ หรอืดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้ และขดี

คร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ภัทร”และ/หรอืบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย

บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว เป็นบัญชเีงนิฝากของธนาคารพาณชิย ์ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรอืบัญชอีอม

ทรัพย ์ซึง่หากมดีอกเบีย้รับ หรอืผลประโยชนใ์ดๆ เกดิข ึน้ในบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการ

ใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วย

ลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

ทัง้นี้ ในวันท าการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอน เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาต

เป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ในกรณีทีผู่ล้งทนุไมไ่ดส้ง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุในระหวา่งวันและ

เวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืท ารายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุ

ใหก้ับผูจ้องซือ้ดังกลา่ว  

 

นอกจากนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิ

กองทนุของกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพือ่ช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืสับเปลีย่น

มายังกองทนุนีใ้นชว่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยในวันท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วย
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ลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการรับช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืสับเปลีย่นมายังกองทนุนี้ไดเ้ฉพาะ

กรณีทีก่องทนุตน้ทางเป็น กองทนุเปิดภัทร มันนี่ โพสทิฟี (PHATRA MP) และกองทนุเปิดภัทร ตราสารหนี้พลสั 

(PHATRA PLUS) เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

เมือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิด

บัญชกีองทนุ) และภายหลังจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากผูจ้องซือ้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทนุและส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแกผู่จ้องซือ้เป็นหลักฐาน  

ทัง้นี้ การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์อ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ และ สทิธิ

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิข ึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้ในสมดุ

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 

ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการเรยีกเก็บเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์หรอืเชค็หรอืดราฟตไ์มส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดภ้ายใน

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการจองซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ ้

จองซือ้ทราบทางโทรศัพท ์ 

 

ผูจ้องซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่จองซือ้

ไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผูจ้องซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูจ้องซือ้ตก

ลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีม่ี

การสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฏในภายหลงัวา่ขอ้ความหรอืขอ้มลู

ตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไมต่รงกนั หรอื บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บ

เอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสาร

และ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ ผูจ้องซือ้ไดใ้ห ้

ความเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/

หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นของขอ้มลูดังกลา่วแลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข 

หรอืยนืยันจากผูจ้องซือ้ รวมถงึกรณีทีผู่จ้องซือ้ทียั่งไมก่รอกเอกสาร/แบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดับความเสีย่งของการ

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

จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการหรอืท า

รายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้  

 

5.2.2.2 อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความ
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สะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต:  

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ ค าขอใช ้

บรกิารอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชดีังกลา่วและสง่กลับไปยังบรษัิทจัดการ ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากไดจ้ากเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ หรอื หรอืตดิตอ่ขอรับแบบฟอรม์ดังกลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื บรษัิท

จัดการจะจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่ใชท้ ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตไปยังทีอ่ยูท่ ีต่ดิตอ่ได ้

ตามทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 30 วันนับจากบรษัิทจัดการไดรั้บค าขอดังกลา่ว ผูถ้อืรหัสประจ าตัว

จะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัส

ประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว  

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการและวันหยดุท าการซือ้

ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้

ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท 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 าเนนิการคนืเงนิคา่จองซือ้/สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณทีีผู่จ้องซือ้/

ผูถ้อืหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไมไ่ดรั้บการจัดสรรไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นและ/หรอืในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ

ตอ้งยตุโิครงการจัดการเนื่องจากไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กป่ระชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรอืในกรณีทีม่กีารจัดสรร

หน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้ าเนนิโครงการตอ่ไปได ้หรอืเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลที่

ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื เป็นการถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีม่ลีักษณะครบถว้น

ตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด  

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถจัดตัง้กองทนุได ้หรอืไมส่ามารถน ากองทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็นกองทนุรวมใน

กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) กรณีกองทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ หรอืไมส่ามารถระดม

ทนุไดค้รบ หรอืระดมทนุไดค้รบแตไ่มส่ามารถลงทนุไดต้ามวัตถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม และ/หรอืไมส่ามารถสรรหา

หลักทรัพยท์ีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ  

3) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม และ/หรอืเพือ่ผลประโยชนข์อง

กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ  



 

 
กองทุนเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติี ้   หนา้ 50 

 

บรษัิทจัดการจะช าระคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิข ึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี คนืใหผู้จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้ไดร้ะบไุวใ้นการเปิด

บัญชกีองทนุหรอืตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้สดุการเสนอขาย

หน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ กรณีเขา้เงือ่นไขตามขอ้ (1) และภายใน 15 วัน นับแต่

วันทีก่ารอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง กรณีเขา้เงือ่นไขตามขอ้ (2) ทัง้นีเ้ป็นไปตามทีส่ 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/ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์แลว้โดย

ถูกตอ้ง และผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ทัง้นี้ ในการค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ดังกลา่ว จะใชร้าคาตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์น

การค านวณ  

 

5.2.4 เงือ่นไขการจองซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) ในการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ทีจั่ดตัง้โดย

บรษัิทจัดการเพือ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงนิเต็มมลูคา่จะ

หักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารสัง่ซือ้/ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุได ้ทัง้นี้ 

เพือ่ประโยชน์ของผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

บรษัิทจัดการอาจผ่อนผันหรอืยกเวน้การยืน่เอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยใชห้ลักการจัดสรร “สั่งซือ้กอ่น ไดก้อ่น” (First Come 

First Serve) โดยขอ้มลูการสั่งซือ้ในล าดับกอ่นหรอืหลงันัน้ ใหพ้จิารณาจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บค าสัง่ซือ้

และท ารายการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บการจัดสรรหน่วย

ลงทนุตามจ านวนทีไ่ดส้ัง่ซือ้ภายหลงัจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกันและมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ได ้ 

(Pro Rata) และในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุมเีศษเหลอืนอ้ยกวา่จ านวนสั่งซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ทีก่ าหนด บรษัิทจัดการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามสดัสว่นอืน่ที่

จะมกีารก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลักเกณฑข์องกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญา
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ตา่งประเทศ และ/หรอืตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้อืวา่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงและยนิยอม

ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอื

คูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ 

และ/หรอืบคุคลอืน่ รายละเอยีดดงันี ้ 

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู ่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

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

(Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุ

ตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอื

คูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใชธุ้รกรรม

หลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของ

กองทนุหลัก  

4. ขอ้มลูอืน่ตามทีก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอืน่ และ/หรอืหน่วยงานทีม่ี

อ านาจรอ้งขอ  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรอื ตามที่

บรษัิทจัดการรอ้งขอ ใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลกัหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอืน่ และผูถ้อื

หน่วยลงทนุสละสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิอืน่ใดจากบรษัิทจัดการ   

 

5.2.5 เงือ่นไขอืน่ ๆ  

1.เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการใดแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตหุนึง่ดังตอ่ไปนี้ ใหก้ารอนุมัต ิ

ใหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอนัส ิน้สดุลง เวน้แตจ่ะมเีหตอุันสมควรและไดรั้บ

การผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) มลูคา่ของหน่วยลงทนุทีข่ายไดม้จี านวนไมม่ากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกับคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการลงทนุตอ่ไป  

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทนุ จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืลักษณะของผูล้งทนุ ไมไ่ดเ้ป็นไปตามโครงการทีไ่ดรั้บ

อนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เมือ่การอนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทนุรวมสิน้สดุลง ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก ่ 

ผูจ้องซือ้อยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.4 เรือ่ง “การคนืเงนิคา่จองซือ้แกผู่จ้องซือ้”  

2.เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับบรษัิท

จัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 
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6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- การลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ -ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา 

หรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคล

ดังกลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใิน

การทีจ่ะไมเ่สนอขายหรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมา

ขา้งตน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้  

 

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกีย่วกับชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดงักลา่วในขอ้ 6.1 ซึง่

จะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ้

ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

6.2.1 วันท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและค าขอเปิดบัญชกีองทนุและ 

เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ:  

บรษัิทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 45 วันท าการนับแตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น

กองทนุรวม หรอืภายในเวลาทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดภายหลัง ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้

ผ่านทางเว็บไซตอ์ยา่งนอ้ย 1 วันท าการ ทัง้นีผู้ส้นใจลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่ง

ซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชี

กองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) และเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืไดท้กุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น.  

 

ทัง้นี้ ในการเปิดบัญชกีองทนุหรอืลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเป็นครัง้แรก บรษัิทจัดการจะจัดใหม้คีูม่อืการ

ลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งศกึษาและปฏบัิตติามเงือ่นไขของการ

ลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม เพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษีจากการลงทนุ 

 

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

ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็น

วันท าการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุซือ้หน่วยลงทนุได)้ กต็าม บรษัิทจัดการจะเลือ่นวันท า



 

 
กองทุนเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติี ้   หนา้ 53 

การเปิดขายหน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ของวันท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณ

ไดเ้มือ่ส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ ือ้จะไดรั้บ  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอื

ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท ารายการในวันหยดุ บรษัิทจัดการ

ขอสงวนสทิธถิอืเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท า

การซือ้ขายถัดไป หรอืปฏเิสธการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว หรอืตามดลุย

พนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้และ

การช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และจะท าการจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่ง

ดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ  

 

6.2.2. วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื:  

(1.1) ผูจ้องซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดโ้ดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไมต่ า่กวา่มลูคา่การสัง่ซือ้ขัน้ต า่ตามที่

บรษัิทจัดการก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ในการสั่งซือ้แตล่ะครัง้ ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค าสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิด

บัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 5.2.1 โดยผูจ้องซือ้สามารถ

ช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระเป็นเงนิสด บัตรเครดติ เงนิโอน ค าสัง่

หักบัญช ีเชค็ หรอืดราฟต ์ของธนาคารทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับส านักงานบรษัิทจัดการ และ/

หรอืส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บค าสั่งซือ้ เป็นตน้ โดยเชค็ หรอืดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ัง่ซือ้ 

และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. ภัทร” และ/หรอืบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดย

ถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

(ก)ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ตา่งส านักหักบัญช ีหรอื ดราฟตท์ีไ่มส่ามารถเรยีกเก็บเงนิ

ได ้(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ัง่ซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูจ้องซือ้ท าการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายทีเ่รยีกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการทีเ่รยีกเก็บเงนิได ้ 

(ข) ในกรณทีีธ่นาคารปฏเิสธการจา่ยเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการ

สั่งซือ้นัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 

 

(1.2) เมือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของ

เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียัง

ไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) แลว้ และหลังจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษัิทจัดการหรอื
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทนุและส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วแกผู่ส้ัง่ซือ้

เป็นหลักฐานตอ่ไป ทัง้นี้ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์อ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็ม

จ านวนแลว้ ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิข ึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วย

ลงทนุของผูส้ัง่ซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 

(1.3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ของกองทนุนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิกองทนุของ

กองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพือ่ช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นมายังกองทนุนี้ได ้ 

 

(1.4) ผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่จองซือ้ไมไ่ด ้

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

(1.5) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ของผู ้

จองซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอื

ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูจ้องซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

อืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัวา่ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไมต่รงกัน หรอืบรษัิท

จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูจ้องซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการ

ด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นของขอ้มลูดงักลา่วแลว้ แต่

ไมไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูจ้องซือ้ รวมถงึกรณีทีผู่จ้องซือ้ทียั่งไมก่รอกเอกสารตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/

หรอื ยังไมก่รอกแบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดับความเสีย่งของการลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืสมาคมบรษัิท

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

สงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้  

 

(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
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บรษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชดีงักลา่วและสง่กลับไปยัง

บรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะไดด้ าเนนิการจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่ใชท้ ารายการผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตตอ่ไป ผูถ้อืรหัสประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ใน

กรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัสประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว ทัง้นี้ เนือ่งจาก

อาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสมัครขอใชบ้รกิาร

อนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกับการขอเปิดบัญชกีองทนุก็ได ้ 

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการซือ้ขายและวันหยดุ

ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวัน

ท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายหลงั

เวลาทีก่ าหนดหรอืในวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6. 

“การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 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 หรอืตดิตอ่ขอรับ

แบบฟอรม์ดังกลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคาร

พาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในใบค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชดีงักลา่วและ

สง่กลับไปยังบรษัิทจัดการเพือ่ด าเนนิการตามความประสงคข์องผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ่ไป  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดส้มัครและเปิดใชก้ารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิท

จัดการเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการดังกลา่วได ้ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ  

ใหเ้ฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ าเรือ่งหักบัญชเีงนิฝากแลว้เทา่นัน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบรกิารการลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ ตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสัง่ซือ้  

หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6 เรือ่ง “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/

ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
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(4) ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณชิยต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพือ่เป็น

การอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่

ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

(5) โทรศัพท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางโทรศัพท ์เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ  

ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร ส านักงานของบรษัิทจัดการ 

หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจาก

ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านโทรศพัท:์ -  

 

(6) ไปรษณีย ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์และเพิม่ชอ่งทางในการรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทาง

ไปรษณียเ์พิม่เตมิในอนาคต เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ ้

จองซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุแลว้  

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช าระเงนิผ่านไปรษณีย:์ -  

 

หมายเหตเุพิม่เตมิขอ้ 6.2.2 วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะชอ่งทางดังกลา่วขา้งตน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/ เพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืปรับปรุงหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีาร

สั่งซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะชอ่งทาง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้

และ/หรอืประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วันท าการกอ่นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืปรับปรุง โดยจัดใหม้ขีอ้มลู

เรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอื ผ่าน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

6.2.3 ราคาขายหน่วยลงทนุ:  

บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (วันท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ) 

นัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ั่งซือ้จะไดรั้บ โดย ราคาขายหน่วยลงทนุ จะค านวณ
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จากมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายหรอืวันท าการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมในการขายหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดการจะคดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.3. “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บ

จากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" เวน้แตใ่นกรณีทีไ่มส่ามารถน าคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุได ้ 

 

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” เวน้แตใ่นกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ มี

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 บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ได ้ 

(Pro Rata) และในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุมเีศษเหลอืนอ้ยกวา่จ านวนสั่งซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ทีก่ าหนด บรษัิทจัดการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามสดัสว่นอืน่ที่

จะมกีารก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลักเกณฑข์องกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญา

ตา่งประเทศ และ/หรอืตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงและยนิยอม

ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอื

คูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ 

และ/หรอืบคุคลอืน่ รายละเอยีดดงันี้  

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู ่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

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

(Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุ

ตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอื

คูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใชธุ้รกรรม

หลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของ

กองทนุหลัก  
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4. ขอ้มลูอืน่ตามทีก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอืน่ และ/หรอืหน่วยงานทีม่ี

อ านาจรอ้งขอ  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรอื ตามที่

บรษัิทจัดการรอ้งขอ ใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลกัหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอืน่ และผูถ้อื

หน่วยลงทนุสละสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิอืน่ใดจากบรษัิทจัดการ 

 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี 

ใหผู้ส้ัง่ซือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้ระบไุวใ้นการเปิดบัญชกีองทนุ หรอืในใบค าขอเปลีย่นแปลง

ขอ้มลู (ถา้ม)ี  

 

(2) ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจรงิหรอืเขา้บัญชตีามที่

บรษัิทจัดการก าหนดเป็นเกณฑ ์ 

(3) กรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้ขาย ใหถ้อื

วา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามราคาขายหน่วย

ลงทนุตามหลักการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” ส าหรับกรณีทีช่ าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ย

วธิเีดยีวกันนี้ภายหลังเวลาทีก่ าหนด หรอืในวันหยดุท าการซือ้ขาย ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้

ขายถัดไป  

(4)ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ตา่งส านักหักบัญช ีหรอื ดราฟตท์ีไ่มส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได ้

(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้ท าการสั่งซือ้ หน่วย

ลงทนุในวันท าการซือ้ขายทีเ่รยีกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการทีเ่รยีกเก็บเงนิได ้ 

(5) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจา่ยเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการ

สั่งซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้ทราบทางโทรศัพท ์ 

(6) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา 

หรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคล

ดังกลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใิน

การทีจ่ะไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ ้

ลงทนุทราบลว่งหนา้  

 

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”  
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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 าสั่งซือ้จะมผีลใหบ้คุคลใด

หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยไมต่อ้งให ้

เหตผุลใด ๆ เวน้แตจ่ะเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื เป็นการถอื

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีม่ลีักษณะครบถว้นตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด  

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการบรหิารและ

จัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูคา่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลัก 

ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคัญ  

(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืระงับการด าเนนิการตามค าสัง่ซือ้  

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 หรอืส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนื และ/หรอืประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ:  

1.บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้และ

การช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และรายละเอยีดอืน่ๆ ในขอ้ 6. โดยถอืวา่ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

และจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

หรอืผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2.เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับบรษัิท

จัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุการเสนอขายหรอืปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 

เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร หากสทิธปิระโยชนท์างภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมหมดสิน้ไปหรอื
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เปลีย่นแปลงไป และ/หรอืเงือ่นไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี

เปลีย่นแปลงไป และ/หรอืกรณีอืน่ใดเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรกต็าม บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะเปิดเสนอขายหรอืรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอกีครัง้หลังจากปิดรับค าสั่งซือ้/

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร 

 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วันหยดุท าการของกองทนุหลักทีก่องทนุไปลงทนุ อาจจะไม่

ตรงกับวันหยดุท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/หรอื

ระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ  

 

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

 

7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกีย่วกับชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดงักลา่วขา้งตน้ ซึง่จะ

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการ

ลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่

ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีปกตภิายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วันท าการนับแตวั่น

จดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม หรอืภายในเวลาทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดภายหลัง ทัง้นี้บรษัิทจัดการ จะ

ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ยา่งนอ้ย 1 วันท าการ โดยบรษัิทจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี้  

 

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
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(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ตาม

วันและเวลาในขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 เรือ่ง “ระยะเวลาในการรับซือ้คนืและรายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื” โดยผูถ้อื

หน่วยลงทนุกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ ในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการขายคนืหน่วย

ลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบมุลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการขายคนื 

ทัง้นี้ ตอ้งไมต่ า่กวา่มลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืทีบ่รษัิทจัดก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาต

เป็นอยา่งอืน่ เมือ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุวา่ถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานตอ่ไป  

 

หากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วขา้งตน้เป็นวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวันท าการซือ้ขายถัดไปเป็นวันท าการ

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแทน  

 

(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยหรอืจ านวนบาทได ้ในกรณทีีจ่ านวนหน่วยลงทนุที ่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการขายคนืมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ รวมถงึในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชหีรอื

จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชนีอ้ยกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่หรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืใน

บัญชขีัน้ต า่ตามทีก่ าหนดไว ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้จ านวน  

 

(ค) เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการขายคนืหน่วยลงทนุ

ไมไ่ด ้หากรายการสั่งขายคนืนัน้ไดเ้สร็จส ิน้สมบรูณ์แลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

(ง) บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑค์ านวณราคารับซือ้คนืและ

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะไดรั้บ โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะค านวณจากมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ ส ิน้วันท ารายการรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุนัน้ หักดว้ย คา่ธรรมเนียมในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะคดิคา่ธรรมเนียมการรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.3 “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" ทัง้นี้ มลูคา่

หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดงักลา่วจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

(จ) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุนัน้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/

หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิท

จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีม่กีารสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทางโทรสารและ/

หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฏในภายหลงัวา่ ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสาร

ตน้ฉบับไมต่รงกนั หรอืบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้

แลว้  
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หากขอ้มลูในการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ  

ทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณทีีบ่รษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นของขอ้มลูดงักลา่ว

แลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุรวมถงึจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุ  

 

(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ 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 ใน

กรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัสประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว  

 

เนื่องจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสมัครขอใชบ้รกิาร

อนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกับการขอเปิดบัญชกีองทนุก็ได ้ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการซือ้ขายและวันหยดุท าการ

ซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของ วันท า

การซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้

ภายหลังเวลาทีก่ าหนดหรอืในวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป 

การสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษัิท

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

และทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(3) ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณชิยต์ามทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการ

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

ลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  
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(4) โทรศัพท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางโทรศพัทต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใต ้

หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ

ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(5) ไปรษณีย ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านทางไปรษณียต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพือ่

เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่น

การเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

7.4.2 วธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ:  

(1) โอนเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถแจง้หรอืระบใุหโ้อนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุในใบค าขอ

เปิดบัญชกีองทนุ หรอืใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนเงนิ คา่ขายคนืหน่วยลงทนุ

ภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะ

ในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ ในการรับคา่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากนี้ 

ถา้หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถโอนเงนิเขา้บัญชทีีไ่ดแ้จง้ไวไ้มว่า่ดว้ยกรณีใดๆ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการออกเชค็ขดี

คร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุสัง่จา่ยผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยลงทนุ  

 

(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  
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7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวันท าการ  

 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตัง้แตเ่วลา 8.30 น. – 15.30 น.  

หากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นวันหยดุท าการ จะก าหนดใหวั้นท าการซือ้ขายถัดไปเป็นวันท าการรับซือ้คนื  

หน่วยลงทนุแทนโดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ 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)้ ก็ตาม บรษัิทจัดการ

จะเลือ่นการวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เป็นวันท าการถัดไป  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทนุ หรอืท ารายการขายคนืหน่วยลงทนุ นอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท ารายการใน

วันหยดุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับค าสั่งขายคนืดงักลา่วได ้โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการขายคนืหน่วยลงทนุใน

วันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารขาย

คนื ระยะเวลาในการขายคนืและการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และรายละเอยีดอืน่ๆ ในขอ้ 7. โดยการเปลีย่นแปลง

ตอ้งเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย และ/หรือผลประโยชน์ของกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื

หน่วยแลว้ และจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิซึง่การรับซือ้คนือัตโนมัตดิงักลา่วจะเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ 

หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่ง

ดังกลา่วลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 1 วันท าการ ทัง้นีใ้หถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางบรษัิทจัดการ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็น

อยา่งอืน่ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยเรือ่งการไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางบรษัิทจัดการในหนังสอืชีช้วน หรอื

ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใด

ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

4) เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด
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บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับบรษัิท

จัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

5) หลักการและรายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอืหลักเกณฑแ์ละ/

หรอืวธิกีารทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอืทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง โดย ณ ขณะทีบ่รษัิทจัดการเปิดใหบ้รกิาร

หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมครัง้แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดใหใ้ชว้ธิเีขา้กอ่นออกกอ่น 

(FIFO) 

 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วันหยดุท าการของกองทนุหลักทีก่องทนุไปลงทนุ อาจจะ 

ไมต่รงกับวันหยดุท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสั่งซือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/

หรอืระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ  

 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

 

8.1. ชอ่งทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

8.2. รายละเอยีดการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วัน

ท าการนับแตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุไดท้ี่

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเทา่นัน้  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยัิงไมเ่ปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดยีวกัน  

ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม บรษัิทจัดการจะเปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม (กองทนุนี้

เป็นกองทนุปลายทาง)  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปิดรับค าสัง่สับเปลีย่นออกจากหน่วยลงทนุชนดิ

เพือ่การออม ไปยังกองทนุรวมปลายทางทีเ่ป็นกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมภายใตก้ารจัดการ

และ/หรอืกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการอืน่ เทา่นัน้ เวน้แต่

บรษัิทจัดการจะอนุญาตหรอืใหด้ าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ 

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยท ารายการสับเปลีย่นขา้งตน้ รวมถงึสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง 

และ/หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไข/วธิกีาร และ/หรอืรายละเอยีดการสับเปลีย่นขา้งตน้ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื

หน่วยแลว้ และไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูส้นใจลงทนุทั่วไป
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ทราบ โดยจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมส่ับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา 

หรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคล

ดังกลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใิน

การทีจ่ะไมส่ับเปลีย่น หรอืระงับการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมา

ขา้งตน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้  

 

“การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุหนึง่ (กองทนุตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ

ของกองทนุอกีกองทนุหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะ

ด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ภายหลังหักคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

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 ิน้สมบรูณ์แลว้ ไม่

วา่กรณีใดๆ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสง่ค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่สับเปลีย่น

หน่วยลงทนุนัน้ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ที่

สามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วันท าการ นับแตวั่นทีม่กีารสง่ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฏในภายหลงัวา่ ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่

ตรงกนั หรอืบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับและบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิท

จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

ทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณทีีบ่รษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นของขอ้มลูดงักลา่ว
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แลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวน

สทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุรวมถงึจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการรับสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื

หน่วยลงทนุ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามสดัสว่นอืน่ที่

จะมกีารก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลักเกณฑข์องกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญา

ตา่งประเทศ และ/หรอืตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงและยนิยอม

ใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอื

คูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ 

และ/หรอืบคุคลอืน่ รายละเอยีดดงันี้  

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู ่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

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

(Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุ

ตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอื

คูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใชธุ้รกรรม

หลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของ

กองทนุหลัก  

4. ขอ้มลูอืน่ตามทีก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอืน่ และ/หรอืหน่วยงานทีม่ี

อ านาจรอ้งขอ  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรอื ตามที่

บรษัิทจัดการรอ้งขอ ใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลกัหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอืน่ และผูถ้อื

หน่วยลงทนุสละสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิอืน่ใดจากบรษัิทจัดการ   

 

(1) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง  

(ก) ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ (กองทนุตน้ทาง) หรอืเรยีกวา่ “การ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอื

เงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทนุนี้ ภายหลงัคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี 

เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุปลายทาง) 

สามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ไดใ้นระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไป

ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวน  

ทีเ่ป็นไปตามมลูคา่ขัน้ต า่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขที่

ระบไุวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

(ค) ในกรณทีีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปลีย่นตามใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกวา่

จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
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ลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อยา่งไรก็ตาม หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ตาม

ขอ้ก าหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะช าระ

เป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุภายใน 5 

วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะ ในท านอง

เดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม  

(ง) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรอืยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 

(SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ 

เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุปลายทาง)  

(จ) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิข ึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ

ตน้ทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอื

หลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักฐานในการท า

รายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(ฉ) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยมคีวามประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมของกองทนุนี้ (กองทนุตน้ทาง) ไปยัง

กองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุปลายทาง) 

(แลว้แตก่รณี) สามารถท าไดโ้ดยการกรอกรายละเอยีดในค าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ โดยระบจุ านวนเงนิทีต่อ้งการ หรอื

ระบจุ านวนหน่วยลงทนุในกรณทีีต่อ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด พรอ้มทัง้เอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เพือ่ประกอบการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ แลว้น าไปยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ซึง่จะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  

บรษัิทจัดการจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในกรณีดงักลา่วใหแ้กก่องทนุรวมปลายทาง

ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุ หรอืบรษัิทจัดการทีรั่บผดิชอบด าเนนิการกองทนุรวมปลายทางดังกลา่ว

ตามทีร่ะบไุวใ้นค าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์แลว้ หรอืค าสัง่โอนการลงทนุไปยังกองทนุรวม

เพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม (แลว้แตก่รณี) ของบรษัิทจัดการอืน่ทีส่มบรูณ์แลว้เทา่นัน้  

 

(2) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

(ก) ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ (กองทนุปลายทาง) หรอืเรยีกวา่  

“การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ 

หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุตน้ทาง) ภายหลัง

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของ

กองทนุนี้ สามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเพีอ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ไดใ้นชว่งระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” หรอืในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนดใหเ้ป็นวันเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6 “การเสนอขายภายหลังการ

เสนอขายครัง้แรก” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไปตาม

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

(ค) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรอืยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
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เขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะซือ้หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ 

โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทนุอืน่ๆ ภายใตก้ารบรหิาร

จัดการของบรษัิทจัดการ เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ 

(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิข ึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ

ตน้ทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอื

หลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักฐานในการ  

ท ารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(จ) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปลีย่นตามใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกวา่

จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อยา่งไรก็ตาม หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ตาม

ขอ้ก าหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะช าระ

เป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุภายใน 5 

วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านอง

เดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม  

(ฉ) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยหรอืผูส้นใจลงทนุมคีวามประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วย

ลงทนุชนดิเพือ่การออม ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่มายังหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมของกองทนุนี้ สามารถ

ขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ คูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม เอกสารการเปิดบัญชกีองทนุ (กรณี

ยังไมเ่คยเปิดบัญช)ี ใบค าสัง่สับเปลีย่นระหวา่ง บลจ. ไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ในเอกสารดงักลา่วขา้งตน้ พรอ้มแนบเอกสาร หลักฐานตามทีร่ะบใุนใบ

ค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญช)ี 

 

8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

(1) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

การก าหนดราคาสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) จากกองทนุ จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคารับซือ้คนืของ

วันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หักดว้ย คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง 

(ถา้ม)ี  

 

(2) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

การก าหนดราคาสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) กองทนุ จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคาขายของวันท าการ

ของกองทนุปลายทางกอ่นวันทีก่องทนุปลายทางจะไดรั้บเงนิจากการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง บวกดว้ย 

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถา้ม)ี  

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บ

การรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
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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 าหนดใหเ้ป็น  

วันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกต็าม บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป 

ทัง้นี้ ระยะเวลาหรอืก าหนดการในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามตารางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุที ่ 

บรษัิทจัดการก าหนด  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะช าระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางใหก้องทนุปลายทางภายใน 5 วันท าการนับ

แตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บ

รวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิ

การจัดการกองทนุรวม ของกองทนุตน้ทาง อยา่งไรกต็าม ในกรณีทีวั่นช าระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้

ทางตรงกับวันหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ

ปลายทางในวันท าการซือ้ขายถัดไป ซึง่อาจเกนิกวา่ 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิ

การจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมของกองทนุตน้ทางได ้ 

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ขายคนื 

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการ

ท ารายการในวันหยดุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้โดยบรษัิทจัดการ จะ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

8.2.4 กรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

(1) กรณีหน่วยลงทนุเป็นหน่วยลงทนุตน้ทาง จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคารับซือ้คนืของวันท าการ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุตน้ทาง หักดว้ย คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุตน้ทาง 

(ถา้ม)ี  

 

(2) กรณีหน่วยลงทนุเป็นหน่วยลงทนุปลายทาง จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคาขายของวันท าการของ

หน่วยลงทนุปลายทางกอ่นวันทีห่น่วยลงทนุปลายทางจะไดรั้บเงนิจากการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจากหน่วยลงทนุตน้ทาง 

บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุปลายทาง (ถา้ม)ี  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยท ารายการสับเปลีย่นระหวา่งหน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต รวมถงึ

สงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสับเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ และ/หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไข/วธิกีารใน
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การสับเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุในภายหลัง และ/หรอืในรายละเอยีดการสับเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ 

รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ เป็นการชัว่คราวและ/หรอืถาวร โดยถอืวา่

ไดรั้บความเห็นชอบจาก  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูส้นใจลงทนุทั่วไปทราบ โดยจะจัดใหม้ขีอ้มลู

เรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ  

 

เงือ่นไขอืน่ๆ :  

 

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

เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตาม

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

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ

ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิวธิกีารใน

การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรายละเอยีดอืน่ ๆ ในขอ้ 8. โดยการเปลีย่นแปลงตอ้งเป็นไปเพือ่ผลประโยชนข์องผูถ้อื

หน่วย และ/หรอืผลประโยชน์ของกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และจะจัดใหม้ขีอ้มลู

เรือ่งดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพ

ของการบรหิารและจัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูคา่การสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุและ/หรอื

ระยะเวลา/ความถีข่องการสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นหลัก ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถ้อื

หน่วยลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคญั  

4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ และ/หรอืระงับการด าเนนิการ

ตามค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ และ/หรอืยกเลกิค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ของผูล้งทนุใน

กรณีทีก่องทนุหลัก ปฏเิสธไมรั่บ และ/หรอืระงับการด าเนนิการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุ  

5) เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้ใน

ความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับบรษัิท

จัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

6) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุการเสนอขายหรอืปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 

เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร หากสทิธปิระโยชนท์างภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมหมดสิน้ไปหรอื

เปลีย่นแปลงไป และ/หรอืเงือ่นไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี

เปลีย่นแปลงไป และ/หรอืกรณีอืน่ใดเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรกต็าม บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะเปิดเสนอขายหรอืรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอกีครัง้หลังจากปิดรับค าสั่งซือ้/

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร 
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7) หลักการและรายละเอยีดการขายคนื/สับเปลีย่นออกหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมจะเป็นไปตามกฎหมายและ/หรอื

หลักเกณฑแ์ละ/หรอืวธิกีารทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอืทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง โดย ณ ขณะทีบ่รษัิทจัดการ

เปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมครัง้แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดใหใ้ชว้ธิเีขา้

กอ่นออกกอ่น (FIFO) 

  

หมายเหต ุ: เนือ่งจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วันหยดุท าการของกองทนุหลักทีก่องทนุไปลงทนุ อาจจะ 

ไมต่รงกับวันหยดุท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสั่งซือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/

หรอืระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ  

 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

บรษัิทจัดการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้อ่เมือ่บรษัิท

จัดการไดก้ าหนดกรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขการช าระและขัน้ตอนการด าเนนิการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ผูกพัน โดยขัน้ตอนที่

ก าหนดดงักลา่วตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดนัน้ทกุราย  ทัง้นี้ กรณีที่

เป็นเงือ่นไขมไีดเ้ฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่หรอืหลายกรณี ดงัตอ่ไปนี้ 

(1)  กองทนุก าหนดวธิกีารช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหส้ามารถช าระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไวเ้ป็น

การทั่วไป  

(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 มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดุังตอ่ไปนี ้ 

โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(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 ้ 
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(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุนัน้  

เวน้แตไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนื  

หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ  

โดยพลัน  

(3) แจง้การเลือ่นก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และ

หลักฐานการไดรั้บความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1 (1) หรอืการรับรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์

ตามขอ้ 10.1 (2) ตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์

ด าเนนิการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลา

ดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลงั  

 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1 บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ซึง่ตอ้ง

ไมเ่กนิกวา่กรณดีังตอ่ไปนี ้ 

(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 ไม่รับซือ้คนืหรอืไมรั่บสับเปลีย่น

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 แก ่ 

ผูล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้  
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(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิ ตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกนัและปราบปราม  

การฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบัิตติามค าสัง่เกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

 

(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของ

ตนอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุ

รวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่าย

หลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ  

 

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

 

11.2 เมือ่ปรากฏเหตตุามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

ตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิติ

ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่าย  

ไมรั่บซือ้คนืหรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผย

ตอ่  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื 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 าเนนิการดงัตอ่ไปนี้ กอ่นการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขาย

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 รับ

ซือ้คนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการเปิดรับ

ค าสั่งซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
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อาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้ 

 

11.3 บรษัิทจัดการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุ

รับค าสั่งซือ้หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งตามขอ้ 16 

และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งซือ้หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับ 

ค าสั่งซือ้หรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 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 ้ 

 

13. เงอืนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทุน :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมโ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา หรอืผูท้ีม่ ี

ถ ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดงักลา่วและ

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมโ่อน

หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ลว่งหนา้  

 

กรณีหนว่ยลงทุนชนดิท ัว่ไปและชนดิ F 

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 าสง่ใบหน่วยลงทนุคนืใหแ้ก ่ 
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นายทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่ท าการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการ  

ไดใ้บหน่วยลงทนุ จะตอ้งยืน่เรือ่งการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 14 เรือ่ง 

“การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุ และ

ออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการ นับแตวั่นขอโอนหน่วย

ลงทนุ โดยค าขอโอนหน่วยลงทนุตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรือ่ง “สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ได ้

ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาปรับเปลีย่น/เพิม่เตมิวธิกีารโอนหน่วยลงทนุโดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ ในการ

ด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  

 

กรณีหนว่ยลงทุนชนดิเพือ่การออม  

ผูล้งทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ไปจ าหน่าย จา่ย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้ทัง้นี้ เป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีขา้งตน้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุใหบ้คุคลอืน่หรอืการจ าน าหน่วยลงทนุของ

หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาปรับเปลีย่น/เพิม่เตมิวธิกีารโอนหน่วยลงทนุโดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมเพือ่การออม  

 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

 

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA PGE ไมจ่า่ย 

2. PHATRA PGE-F ไมจ่า่ย 

3. PHATRA PGE-SSF ไมจ่า่ย 

 

14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

 

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

 

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA PGE ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 4.8150 

ตอ่ปีของของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 
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ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

2. PHATRA PGE-F ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 4.8150 

ตอ่ปีของของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

3. PHATRA PGE-SSF ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 4.8150 

ตอ่ปีของของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถประมาณการไดซ้ ึง่เรยีกเก็บจากกองทนุรวม เมือ่รวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิ

อัตรารอ้ยละ 4.8150 ตอ่ปีของของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

 

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA PGE ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปีของมลูคา่

ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

2. PHATRA PGE-F ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปีของมลูคา่

ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

3. PHATRA PGE-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปีของมลูคา่

ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

   

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA PGE ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

2. PHATRA PGE-F ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

3. PHATRA PGE-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

   

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA PGE ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 

ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

2. PHATRA PGE-F ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 
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ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

3. PHATRA PGE-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 

ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

   

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ1.4980ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เชน่ คา่ธรรมเนียมการเสนอขาย คา่ธรรมเนียมการน าเสนอ

กองทนุ เป็นตน้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) ของมลูคา่ทรัพยส์นิ ณ วันทีจ่ดทะเบยีนกอง

ทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

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

จดทะเบยีนกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(3)คา่ใชจ้า่ยในการออกแบบและจัดท าแบบสิง่พมิพ ์คา่พมิพโ์บรช์วั คา่จัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ ์คา่สือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ ์คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาด คา่เอกสารขอ้มลูตา่ง ๆ ของกองทนุ คา่ใชจ้า่ย ในการเผยแพร่ความรู ้โดยการสง่

ขา่วสารดว้ยวธิกีารใดๆ เชน่ คา่จัดสง่หรอืคา่ไปรษณียากร เป็นตน้ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการจัดอบรม/สัมมนา และ

แนะน ากองทนุรวม  

ก) ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) ของมลูคา่

ทรัพยส์นิ ณ วันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

ข) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิเฉลีย่ 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 
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แบบฟอรม์ค าสั่งซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ แบบฟอรม์ค าสั่งสบัเปลีย่นหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทนุ ใบยนืยันค าสัง่ซือ้และ

ขายคนืหน่วยลงทนุ ใบหน่วยลงทนุ (Investment Unit Certificate) แบบสอบถามและ/หรอืแบบฟอรม์ตา่ง ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดบัญช ี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 คา่จัดสง่และคา่ไปรษณียอ์ากรส าหรับการสง่รายงาน เอกสารตา่งๆ หรอืหนังสอืตดิตอ่กับผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ 

คา่อากรแสตมป์  

(7) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายละเอยีดโครงการกองทนุ (ถา้ม)ี หรอืเลกิกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการลงประกาศหนังสอืพมิพ ์คา่ใชจ้า่ยในการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการขอ มตผิูถ้อื

หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

(8) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกับขอ้มลูของกองทนุและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าและเก็บ

รักษาสถติแิละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการจัดเก็บขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(9) คา่ใชจ้า่ยและ/หรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับบัญชกีองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ บัญชจีา่ย

คา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บัญชจีา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี หรอืบัญชอีืน่ๆ ทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารเพือ่กองทนุ รวมถงึ คา่ธรรมเนียม

ตา่ง ๆ ของธนาคารทีหั่กเก็บจากบัญชกีองทนุ เชน่ คา่สมดุเชค็ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียอ์ากร คา่โอนเงนิ 

คา่ธรรมเนียมการรักษาบัญช ีคา่ธรรมเนียมการยนืยันยอดเงนิฝากธนาคาร เป็นตน้ รวมถงึ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย ที่

เกดิข ึน้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ราคาของทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุ  

(10) คา่ใชจ้า่ยในการจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ออกเชค็คา่ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ

แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพือ่ด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้ฝากในบัญชเีงนิฝากของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 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 คา่ธรรมเนียมการท ารายงานตา่ง ๆ เป็นตน้  

(15) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากการตดิตามทวงถาม คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระหนีใ้ดๆ 

ของกองทนุ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากการท าสญัญาตา่งๆ ของกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(16) คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีห่รอืเรยีกคา่สนิไหม

ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุ หรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่จาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ  
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(17) คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุ ซึง่เกดิข ึน้ในระหวา่งการช าระบัญชกีองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ตอบแทน 

ผูช้ าระบัญช ีและผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ใชจ้า่ยในการวางหลกัทรัพย ์คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหรอื ผูถ้อื

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 หรอืตัวแทนตา่งประเทศเก็บรักษาทรัพยส์นิของผูด้แูลผลประโยชน์ในการ

ตดิตอ่กับบคุคลภายนอกเพือ่การลงทนุในตราสารทีอ่อกจ าหน่ายในตา่งประเทศ หรอื คา่ใชจ้า่ยในการออกเสยีง

ลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอื คา่ใชจ้า่ยในการมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ในฐานะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิอตัรารอ้ยละ 

0.1070 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (ถา้ม)ี  

(21) คา่ธรรมเนียมส าหรับการใชบ้รกิารทดรองจา่ยเงนิเพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จาก Global Custodian ส าหรับ

กรณีลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา Failed Trade ตามทีจ่า่ยจรงิ (ถา้ม)ี  

(22) คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ยในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสาร และคา่นายหนา้ซือ้ขาย

หลักทรัพยท์ีซ่ ือ้หรอืขายเพือ่ประโยชนใ์นการจัดการกองทนุรวม หรอืมไีวใ้นทรัพยส์นิของกองทนุทัง้ในและตา่งประเทศ 

ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ การจัดหา การรับมอบ การสง่มอบ การป้องกันผลประโยชน์ รวมถงึ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการ

แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงนิ คา่ใชจ้า่ยของศนูยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นประเทศไทย (ถา้ม)ี คา่ธรรมเนียม

และหรอืคา่ใชจ้า่ยเกีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ หรอืความเสีย่งอืน่ใด  

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ รวมถงึภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีอืน่ๆ ตามทีก่องทนุ

ถูกเรยีกเก็บ  

(23) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อืน่ใดทีเ่กดิข ึน้จากการด าเนนิการเพือ่ผลประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(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 าหนดหรอื

สว่นราชการก าหนดหรอืรอ้งขอหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด  

 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ ทัง้นี้ ในกรณทีี่

อัตราภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราคา่ธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดดังกลา่ว  
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15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA PGE ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของ

มลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. PHATRA PGE-F ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของ

มลูคา่หน่วยลงทนุ 

3. PHATRA PGE-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของ

มลูคา่หน่วยลงทนุ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ การสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ ในแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ

และ/หรอืผูส้นับสนุนการ ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA PGE ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของ

มลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. PHATRA PGE-F ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของ

มลูคา่หน่วยลงทนุ 

3. PHATRA PGE-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของ

มลูคา่หน่วยลงทนุ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ การสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ ในแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ

และ/หรอืผูส้นับสนุนการ ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA PGE ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. PHATRA PGE-F ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
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ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

3. PHATRA PGE-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ : อัตราเทา่กับคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  

 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุภายใน

กองทนุนี ้โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื 

ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ การสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ ในแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ

และ/หรอืผูส้นับสนุนการ ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA PGE ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. PHATRA PGE-F ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

3. PHATRA PGE-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 

ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ : อตัราเทา่กับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุภายใน

กองทนุนี ้โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื 

ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ การสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ ในแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ

และ/หรอืผูส้นับสนุนการ ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
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15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตรา 50 บาทตอ่ 1 รายการ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอน  

หน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ โดยเป็นไปตามดลุยพนิจิ

ของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบไม่

นอ้ยกวา่ 3 วันกอ่นวันด าเนนิการดงักลา่ว  

 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

คา่ธรรมเนียมในการขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุในอัตราฉบับละไมเ่กนิ 50 บาท โดยนายทะเบยีน  

หน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในวันทีย่ืน่ค าขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ โดย

เป็นไปตามดลุยพนิจิของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุทราบไมน่อ้ยกวา่ 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 าระเงนิ  

คา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

(2) คา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมในการหักเงนิจากบัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

คา่ธรรมเนียมทีเ่กดิจากการด าเนนิการใดๆ ตามความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เชน่ การโอนเงนิตา่ง

ธนาคารหรอืโอนขา้มเขตส านักหักบัญชซี ึง่ผูถ้อืหน่วยจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ดว้ยตนเอง โดยคา่ธรรมเนียม

ดังกลา่วจะเป็นไปตามอัตราทีส่ถาบันการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

(3) คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใด ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการ

ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นกรณพีเิศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิโดยคา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะเป็นไปตามอัตราที ่นาย

ทะเบยีนก าหนด  

(4) คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพยเ์มือ่สั่งซือ้ และ/หรอืสั่งขาย และ/หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  
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กองทนุขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยนีใ้นอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่

ใดท านองเดยีวกันเรยีบรอ้ยแลว้) ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้และ/หรอืขายคนื และ/หรอืสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เพือ่น าเงนิดงักลา่ว

ไปช าระเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพย ์เชน่ คา่ธรรมเนยีมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ภาษีมลูคา่เพิม่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอือืน่ๆ ตามทีก่องทนุจะถูกเรยีกเก็บเมือ่สั่งซือ้หรอืสั่งขายหลกัทรัพย ์โดย บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงอตัรา

คา่ใชจ้า่ยดังกลา่วเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของอตัราคา่ธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอื

ภาษีมลูคา่เพิม่ หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเวน้การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยใน

การซือ้ขายหลักทรัพยด์งักลา่ว ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่

แลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ัตราภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตรา

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดดงักลา่ว  

 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

(1) คา่ใชจ้า่ยในรูปคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

จะค านวณเป็นรายวันและจะตดัจา่ยจากกองทนุเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ การตัดจา่ยคา่ธรรมเนียมดงักลา่วอาจปรับเปลีย่นได ้

ตามความเหมาะสมโดยถอืประโยชน์ของกองทนุเป็นส าคัญ  

(2) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติาม

หนา้ทีจ่ะตัดจา่ยจากกองทนุตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ โดยในทางบัญชจีะตัดจา่ยเป็นรายวันโดยเฉลีย่เทา่กันทกุวัน  

เป็นระยะเวลา 1 ปีของรอบระยะเวลาบัญชทีีเ่รยีกเก็บ  

(3) คา่ตอบแทนผูช้ าระบัญช ีและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ จะตดัจา่ยจากกองทนุตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ โดยในทางบัญชตีดัจา่ย

ครัง้เดยีวในวันทีเ่กดิคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ  

(4) ในกรณีหากมกีารค านวณคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีค่ดิเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่

ทรัพยส์นิของกองทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการจะค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่

หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

และคา่ใชจ้า่ยส าหรับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี ทีเ่กดิข ึน้ในวันท าการนัน้  

(5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมตามหัวขอ้ 15 รายการใด  

รายการหนึง่ หรอืหลายรายการโดยเรยีกเก็บรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปีตามทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร  

ทัง้นี้ ข ึน้กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

ทัง้นี้ การตัดจา่ยคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตแหง่ประเทศไทย และหากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านอง

เดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจาก ผูถ้อื

หน่วยลงทนุแลว้  

(6) ในกรณีทีก่องทนุรวมมมีลูคา่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมก าหนดวธิกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม

การจัดการเป็นอัตรารอ้ยละของมลูคา่ทรัพยส์นิหรอืมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่นัน้  

ในกรณีทีม่ลูคา่ของกองทนุรวมในขณะจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมมมีลูคา่ไมน่อ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท หาก

ตอ่มากองทนุรวมดงักลา่วมมีลูคา่ลดลงนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมตาม

วรรคหนึง่ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้ 

(6.1) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตรารอ้ยละของมลูคา่ทรัพยส์นิหรอืมลูคา่
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ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมไวอ้ยูแ่ลว้ คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บตามวรรคหนึง่ ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละ  

ทีไ่มส่งูกวา่อัตรารอ้ยละของคา่ธรรมเนียมเดมิทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมเรยีกเก็บในชว่งเวลาทีก่องทนุรวมมมีลูคา่  

ไมน่อ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ  

(6.2) ในกรณีอืน่นอกเหนือจากกรณีตามวรรคสอง (1) ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม  

ตามวรรคหนึง่ในอัตราทีแ่สดงไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน  

มลูคา่ของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ใหค้ านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ  

 

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

โครงการในเรือ่งดงักลา่วเมือ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามขอ้ (1) วรรคหนึง่แลว้  

 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิท

จัดการ จะเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่งทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม โดยอยา่งนอ้ยจะมกีาร

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 

1 ปีนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะขึน้คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ์

ดังนี ้ 

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ไมเ่กนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดงักลา่ว บรษัิท

จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่พิม่ข ึ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  
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15.6. หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอื

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ” เป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ตัราภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีอืน่ใดมกีาร

เปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามระบทุีใ่นขอ้ 15 

“คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ” ใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงดังกลา่ว  

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมตามหัวขอ้ 15. คา่ธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ รายการใดรายการหนึง่ หรอืหลายรายการแทน

กองทนุ และ/หรอืแทนผูส้ัง่ซือ้และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามขอ้ 15.3 “คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมกับ ผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน โดยอาจจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว

ใหก้ับผูล้งทนุบางกลุม่ เชน่ กองทนุส ารองเลีย้งชพี กองทนุสว่นบคุคล ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ เป็นตน้  

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมตามหัวขอ้ 15. คา่ธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ รายการใดรายการหนึง่ หรอืหลายรายการแทน

กองทนุ และ/หรอืแทนผูส้ัง่ซือ้และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

 

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย

ลงทนุ : ตา่งประเทศ  

 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด โดยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมจะค านวณจากมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทนุในประเทศ บวกกบัมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทนุ ใน

ตา่งประเทศ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละประกาศ ที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ทัง้นี้ ใน

กรณีทีห่ลกัการดงักลา่วไมค่รอบคลมุกรณใีดอันอาจจะเกดิขึน้ในอนาคต บรษัิทจัดการพจิารณาปฏบัิตติาม ดลุยพนิจิของ

บรษัิทจัดการ ซึง่จะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ และ/หรอื ไดรั้บความเห็นชอบ จากผูด้แูล

ผลประโยชน ์ 

1.1 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

1.2 มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิทั่วไป  

1.3 มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิ F  

1.4  มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 
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วธิกีารค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

กองทนุมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ ท าใหก้ารปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธจิะตอ้งมกีารแบง่การค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ

สทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

การค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุนัน้ จะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธโิดยรวมของกองทนุ และปันสว่นใหก้ับ

หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ โดยเฉลีย่ตามสัดสว่นของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองวันกอ่นหนา้ หลังจากการปรับปรุงรายการที่

เกีย่วขอ้งเฉพาะกับหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ (เชน่ รายการขายหน่วยลงทนุ รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้) และ

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลงัหักคา่ธรรมเนียมและมลูคา่หน่วยลงทนุของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

 

กรณีวันแรกของการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดทั้ง้หมดของแตล่ะชนดิหน่วย

ลงทนุ 

 

ทัง้นี้ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีค่ านวณ จะตอ้งมมีลูคา่ไมต่ า่กวา่ศนูย ์การปันสว่นรายไดแ้ละ

คา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

 

ตวัอยา่งการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

โดยสมมตใิห ้ 

วนัที ่1 :  

       มมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด 1,000,000.00 บาท มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย = 10 บาท ซึง่เป็นชนดิ

ทั่วไป 1,000,000.00 บาท สมมตุมิผีลประโยชน์ในวันแรก 10,000.00 บาท  

      และในวันนี้ มรีายการซือ้หน่วยลงทนุชนดิท่ัวไป 300,000.00 บาท รายการซือ้หน่วยลงทนุชนดิF 200,000.00 บาท 

รายการซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 400,000.00 บาท 

 

กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิF 
ชนดิเพือ่ 

การออม 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดห้ลงั 

หักคา่ธรรมเนียมการขาย(ถา้ม)ี (บาท) 
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิข ึน้ในวันแรก  

10,000 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิทั่วไป = 10,000 x  

1,000,000.00/1,000,000.00 =  

10,000 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 

ของกองทนุ 
1,010,000.00 1,010,000.00 0.00 0.00 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วัน 

 (/365) 
    

- คา่ธรรมเนียมการจัดการ 

  - สมมตคิา่ธรรมเนียมการจัดการ 

ชนดิทั่วไป (+VAT) = 1.07%  

  - สมมตคิา่ธรรมเนียมการจัดการ 

ชนดิF  (+VAT) =0.00% 

 

(29.61) (29.61) 0.00 0.00 
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กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิF 
ชนดิเพือ่ 

การออม 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์

 (+VAT) = 0.0535 
(1.48) (1.48) 0.00 0.00 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 

 (+VAT) = 0.107%  
(2.96) (2.96) 0.00 

0.00 

 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 1,009,965.95 1,009,965.95 0.00 0.00 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 100,000.0000 100,000.0000 0.00 0.00 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย) 10.0996 10.0996 0.0000 0.0000 

หมายเหต ุ: การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเพือ่ประกอบการอธบิายเทา่นัน้ ทัง้นี้ ยังไมร่วมคา่ธรรมเนียม

การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้ม)ี 

 

วนัที ่2 :  

ท าการเพิม่หน่วยจากรายการซือ้หน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ (จากรายการซือ้หน่วยลงทนุชนดิท่ัวไป 

300,000.00 บาท รายการซือ้หน่วยลงทนุชนดิ F 200,000.00 บาทและรายการซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 

400,000.00 บาท) และสมมตุมิผีลประโยชน์ในวันทีส่อง 15,000.00 บาท  

และในวันนี้มรีายการขายคนืหน่วยลงทนุชนดิทั่วไป 50,000.00 บาท 

 กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิ F 
ชนดิเพือ่ 

การออม 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของ 

วันกอ่นหนา้ (บาท) 
1,009,965.95 1,009,965.95 0.00 0.00 

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่หน่วยลงทนุของ 

วันท าการกอ่นหนา้    
 

- รายการซือ้หน่วยลงทนุชนดิท่ัวไป  

ชนดิ Fและชนดิเพือ่การออม 

 (+900,000 บาท) 

900,000.00 300,000.00 200,000.00 400,000.00 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลงัปรับปรุง 

มลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของ 

วันท าการกอ่นหนา้ 

1,909,965.95 1,309,965.95 200,000.00 400,000.00 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิข ึน้ในวันที ่2  

จ านวนเงนิ 15,000.00 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิทั่วไป = 15,000 x1,309,965.95/ 

 1,909,965.95  

= 10,287.87 บาท 

- ชนดิ F = 15,000 x200,000.00/  

1,909,965.95 = 1,570.71 บาท 

- ชนดิเพือ่การออม = 

 15,000x400,000.00/1,909,965.95 

=3,141.42 บาท 

 

15,000.00 10,287.87 1,570.71 3,141.42 
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 กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิ F 
ชนดิเพือ่ 

การออม 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 

ของกองทนุ 
1,924,965.95 1,320,253.82 201,570.71 403,141.42 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วัน 

 (/365) 

- คา่ธรรมเนียมการจัดการ 
   

 

 - สมมตคิา่ธรรมเนียมการจัดการ  

ชนดิทั่วไปและชนดิเพือ่การออม 

(+VAT) = 1.07%  

 - สมมตคิา่ธรรมเนียมการจัดการ  

ชนดิ F (+VAT) = 0 

(50.52) (38.70) (0.00) (11.82) 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมผูด้แูล 

ผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0535%  

(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 3 ชนดิ 

หน่วยลงทนุ) 

(2.83) (1.94) (0.30) (0.59) 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน  

(+VAT)=0.107% 

(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 3 ชนดิ 

หน่วยลงทนุ) 

(5.64) (3.87) (0.59) (1.18) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 1,924,906.96 1,320,209.31 201,569.82 403,127.83 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
   

 

จ านวนหน่วยลงทนุของวันท าการ 

กอ่นหนา้ (หน่วย) 
100,000.0000 100,000.0000 0.0000 0.0000 

-หน่วยลงทนุเพิม่ข ึน้ 
   

 

  - ชนดิทั่วไป = 300,000.00 /  

10.0997 = 29,703.8525 หน่วย 
89,111.5576 29,703.8525 19,802.5683 39,605.1368 

  - ชนดิ F = 200,000.00 / 10.0997  

= 19,802.5683 หน่วย 

 - ชนดิเพือ่การออม = 400,000.00/ 

 10.0997 = 39,605.1368 

   
 

จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอื (หน่วย) 189,111.5576 129,703.8525 19,802.5683 39,605.1368 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย) 10.1786 10.1786 10.1789 10.1786 

หมายเหต ุ: การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเพือ่ประกอบการอธบิายเทา่นัน้ ทัง้นี้ ยังไมร่วมคา่ธรรมเนียม

การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้ม)ี 
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วนัที ่3 :  

ท าการลดหน่วยจากการขายคนืหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหนา้ (จากการขายคนืหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

จ านวน 50,000.00 บาท) สมมตุมิผีลประโยชน์ในวันทีส่าม 20,000.00 บาท  

 

 

กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิF 
ชนดิเพือ่การ

ออม 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของ 

วันกอ่นหนา้ (บาท) 
1,924,906.96 1,320,209.31 201,569.82 403,127.83 

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุ 

ของวันท าการกอ่นหนา้ 

- รายการขายคนืหน่วยลงทนุชนดิ 

ทั่วไป (-50,000 บาท) 

(50,000.00) (50,000.00) 0.00 0.00 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลงัปรับปรุง 

มลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของวันท า 

การกอ่นหนา้ 

1,874,906.96 1,270,209.31 201,569.82 
403,127.83 

 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิข ึน้ในวันที ่3 จ านวน 

เงนิ 20,000 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิทั่วไป =  

20,000 x 1,270,209.31/ 1,874,906.96 

 =  13,549.57 บาท 

- ชนดิ F = 20,000 x 201,563.82 /  

1,874,906.96 =  2,150.19 บาท 

- ชนดิเพือ่การออม = 20,000 x  

403,127.83/1,874,906.96  

=4,300.24 บาท 

20,000.00 13,549.57 2,150.19 4,300.24 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 

ของกองทนุ 
1,894,906.96 1,283,758.88 203,720.01 407,428.07 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วัน  

(/365)    
 

- คา่ธรรมเนียมการจัดการ 

  - สมมตคิา่ธรรมเนียมการจัดการ 

ชนดิทั่วไปและชนดิเพือ่การออม 

(+VAT) = 1.07%  

  - สมมตคิา่ธรรมเนียมการจัดการ  

ชนดิ F (+VAT) = 0 

(49.57) (37.63) (0.00) (11.94) 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมผูด้แูล 

ผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0535%  

(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 3 ชนดิ 

หน่วยลงทนุ) 

 

(2.78) (1.88) (0.30) (0.60) 
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กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิF 
ชนดิเพือ่การ

ออม 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน  

(+VAT)=0.107% (คดิอัตราเทา่กัน 

ทัง้ 3 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

(5.55) (3.76) (0.60) (1.19) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 1,894,849.06 1,283,715.61 203,719.11 407,414.34 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

จ านวนหน่วยลงทนุของวันท าการ 

กอ่นหนา้ (หน่วย) 

-หน่วยลงทนุลดลง 

   - ชนดิทั่วไป 50,000.00 / 10.1786 

 

= 4,912.2669 หน่วย 

 

189,111.5576 

(4,912.2669) 

 

129,703.8525 

(4,912.2669) 

 

19,802.5683 

0.0000 

 

39,605.1368 

0.0000 

จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอื (หน่วย) 184,199.2907 124,791.5856 19,802.5683 39,605.1368 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย) 10.2869 10.2868 10.2875 10.2869 

หมายเหต ุ: การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเพือ่ประกอบการอธบิายเทา่นัน้ ทัง้นี้ ยังไมร่วมคา่ธรรมเนียม

การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้ม)ี 

 

ในกรณีทีห่น่วยลงทนุชนดิใดของกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ ไมม่จี านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลอือยูแ่ลว้ 

ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิดงักลา่ว บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจคงชนดิของหน่วยลงทนุนัน้ไวต้อ่ไปก็ได ้และหากจะมกีาร

ขายหน่วยลงทนุชนดินัน้เพิม่เตมิใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมค านวณราคาขายหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนดิดังกลา่ว

โดยใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม หรอืมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม แลว้แตก่รณี ตามความเหมาะสมของ

หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

 

2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี้ เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุส ิน้วันท าการ ภายในวันท าการถัดไป ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาด

หลักทรัพยต์า่งประเทศและกองทนุรวมในตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุ รวมถงึสถาบันการเงนิตา่งประเทศทีต่ดิตอ่ซือ้ขาย

หลักทรัพยปิ์ดท าการ หรอืวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิหรอืภายใน

ระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต.  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทกุส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายในวันท า

การถัดไป หรอืภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต. ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและ

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็น

เกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการ

ซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ภายใน 2 วันท าการถัดไป หรอืภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต.  

(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่หน่วยลงทนุของวันปิดสมดุทะเบยีนเพือ่การจา่ยเงนิปันผลภายใน 2 วันท า

การถัดไป หรอืภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต. นับแตวั่นปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่
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การจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี  

 

การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ (2.3) และขอ้ (2.4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังตอ่ไปนี้  

(1) ใชต้ัวเลขทศนยิมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 และตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2) ด าเนนิการเพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดังกลา่ว โดยการประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวัน ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุ

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทางอืน่

แทนการประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน เชน่ การประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และ  

(3) จัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีท่กุแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน บรษัิทจัดการกองทนุ

รวมจะจัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วดว้ยหรอืไมก่็ได ้ 

 

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

ดังกลา่วขา้งตน้ตรงกับวันหยดุของกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ หรอื

วันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิเป็นเหตใุหก้องทนุไมไ่ดรั้บขอ้มลูมลูคา่

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

เมือ่ไดรั้บขอ้มลูมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุครบถว้น  

 

อยา่งไรก็ด ีหากเกดิเหตสุดุวสิัยทีก่องตา่งประเทศไมส่ามารถค านวณราคาปิดได ้เชน่ เกดิภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ 

อยา่ง รา้ยแรง ท าใหบ้รษัิทจัดการไมไ่ดรั้บราคาของกองทนุตา่งประเทศทีเ่หมาะสมมาค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของ

กองทนุ  

 

บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามหลักการ Forward pricing เสมอและบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะหยดุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามกองตา่งประเทศโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วันท าการที่

ค านวณนัน้  

 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  

 

การประกาศขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศ/เผยแพรข่อ้มลูโดยการประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอือาจ

พจิารณาประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูผ่านทางหนังสอืพมิพร์ายวันอยา่งนอ้ย 1 ฉบับตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเป็นการ

เพิม่เตมิดว้ยก็ได ้และจัดใหม้ขีอ้มลูไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูโดยชอ่งทางอืน่แทนประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูทางเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ เชน่ การประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวัน หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
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(2.5) ในกรณีทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไมถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด  

(2.6) ในการค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีก่องทนุลงทนุในตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใช ้

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

ใชอ้า้งองิได ้โดยความเห็นชอบของผูด้ผูลประโยชน์  

ในการใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศ เพือ่ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท บรษัิทจัดการจะใช ้

อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศจากแหลง่ขอ้มลูขา้งตน้ภายหลงัเวลาปิดรับค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุของวันที่

ค 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 หรอืจ านวน

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม

หลักสากล  

(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 

ส าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ข ึน้ 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 าสั่งขายคนื  

หน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว  

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฏเหตดุังกลา่ว  
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เงือ่นไขพเิศษ :  

1. ในกรณีทีวั่นท าการในประเทศไทยตรงกับวันหยดุท าการในตา่งประเทศทีก่องทนุไปลงทนุ ในการค านวณมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธ ิบรษัิทจัดการจะใชร้าคาหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิลา่สดุทีม่ใีนการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ทัง้นี้ เวน้แตก่รณีทีบ่รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นร่วมกันวา่ควรใชร้าคาอืน่ทีเ่หมาะสมกวา่  

2. บรษัิทจัดการอาจไมค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนื  

หน่วยลงทนุของกองทนุ ในกรณทีีก่องทนุรวมมกีารลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 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 และกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้หยดุ

รับค าสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ

ทีรั่บไวแ้ลว้  

2.5 มเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีม่นัียส าคญัและสง่ผลใหก้องทนุไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื

เป็นธรรม 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  

- เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอื  

- หนังสอืพมิพ ์ 
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16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง :  

1.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 

ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาด

ภายใน 7 วันท าการนับแตวั่นทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการของ

บรษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย 

ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุา

จากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง  

 

ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคา

หน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เชน่ การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถู้กตอ้ง

นับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งดว้ย  

 

2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา

ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันับแตวั่นทีพ่บราคา

หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทนุ ทีไ่ม่

ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของ ราคา

หน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จส ิน้ภายในวันท าการถัดจากวันทีพ่บวา่

ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณ ราคา

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) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งภายในวันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

 

(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ 

และวัน เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลู
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ในรายงานดงักลา่ว  

 

(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 วันท า

การนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่

ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไมส่ง่รายงาน

มาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่การทีร่าคา

หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดังตอ่ไปนี้  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (Understate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิต ิดงันี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวน ซึง่มมีลูคา่

เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏวา่ ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุ  

ทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ านวน

หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่ง ของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี 

เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ

ควบคมุได ้เชน่ ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย

หลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

(ข) กรณทีีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวน ซึง่

มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็น

จ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่ี

หน่วยลงทนุเหลอือยู ่บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ  

 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังนี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็น จ านวนซึง่มมีลูคา่

เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หรอื จา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวน

เทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณทีีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นจ านวน ซึง่

มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วย

ลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่ จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะ

จา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่ง ของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และ

จา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุ

เปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลกัทรัพยต์าม
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ราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูล

ผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึ หนึง่

รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ แตถ่า้บคุคล

ดังกลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นที่

ผูด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาการจา่ยเงนิของกองทนุ

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

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 :  
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17.6. ผูส้อบบัญช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ชือ่ : นาย ประสทิธิพ์ร เกษามา  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

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 านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยถอืวา่ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุแลว้  

 

19.2 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม

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

ปฏบัิตเิพือ่ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเหน็ชอบก็ได ้ 

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกับการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือัตราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกับนโยบายการ

ลงทนุ  

(4) การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ แลว้แตก่รณี ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยเรือ่งการคานวณมลูคา่ทรัพยส์นิและมลูคา่หน่วย

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

ก าหนด  

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

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมท่ าใหผ้ลตอบแทน
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และความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

 

19.3 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี

จ านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่

มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ มจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 

บรษัิทจัดการจะจัดสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกับการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูล

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) หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุเฉพาะสว่นทีถ่อืเกนิกวา่อัตราทีก่ าหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  

(3) หน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวมทีไ่ปลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการกองทนุ

รวมเดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการ

เดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  

 

19.6 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี้ 

ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  

(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุรวม
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เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญั  

(2) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  

(3) การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ 

(risk spectrum) แตกตา่งกนั  

(4) การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  

(5) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบุ

ไวล้า่สดุในโครงการ  

(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  

 

19.8 ในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิ

ดังตอ่ไปนีด้ว้ย  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุไมเ่ทา่กัน ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แต่

กรณ ี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณใีด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก

หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ

ของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

 

19.9 ในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมตริายชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บ

คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ เวน้แต ่ 

(1) เป็นชนดิหน่วยลงทนุทีม่บีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเพยีงรายเดยีวหรอืกลุม่เดยีวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิ

นัน้ จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่ 

(2) เป็นการถอืหน่วยลงทนุทีม่ลีักษณะตามทีก่ าหนด อาท ิเป็นบคุคลซึง่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต ้

โครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุในตา่งประเทศของผูล้งทนุทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผ่านบัญชแีบบไมเ่ปิดเผย

ชือ่ (omnibus account)  

 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน

ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
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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. วา่

ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการท าประกนัภัยความรับผดิของบรษัิทจัดการ บรษัิท

จัดการจะเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทน ดว้ยวธิขีอรับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่

หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอือาจรู ้

ถงึการไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดังกลา่ว ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการรายใหม ่จะค านงึถงึ

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิข ึน้จากการเปลีย่นบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะ

เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะ

ด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  

 

20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft commission)  

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของ

บคุคลดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้แตต่อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(1) ผลประโยชนต์อบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ  

(2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทนุ

ไดรั้บประโยชน์จากบคุคลดังกลา่ว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้งกระท า

ดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  

บรษัิทจัดการไมส่ามารถรับ Soft commission เพือ่ประโยชน์ของบรษัิทได ้เนือ่งจากเป็นขอ้หา้มทีโ่ดยกฎและ โดย

วชิาชพีเป็นเรือ่งทีไ่มพ่งึกระท า เวน้แตเ่ป็นการรับผลประโยชนท์ีผู่ใ้หบ้รกิารจัดใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืพนักงานของ

บรษัิทจัดการตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิมตามแนวทางปฏบัิตทิีบ่รษัิทจัดการประกาศไวภ้ายในบรษัิท ซึง่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุอาจขอดแูนวทางนี้ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

20.3 การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื  

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืในนามกองทนุได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี้  

 

(1) กูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืไดเ้ฉพาะมเีหตจุ าเป็นตอ้งเพือ่บรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุเป็น

การชัว่คราว  

(2) อัตราสว่นการกูย้มืเงนิและการท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ณ ส ิน้วันใด เมือ่รวมกนัแลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 

10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เวน้แตก่ารเกนิอัตราสว่นดังกลา่วมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืการท าธรุกรรม

การขายโดยมสีัญญาซือ้คนืเพิม่เตมิ  
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(3) คูส่ญัญาในการกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื ตอ้งเป็นผูล้งทนุสถาบันและไมเ่ป็นผูด้แูล

ผลประโยชน์ของกองทนุนัน้  

(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทนุดงักลา่วขา้งตน้ จะใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนด โดย

ศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนี้ไทย หรอืบรษัิทหลักทรัพย ์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 

เพิม่เตมิจากผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับผูล้งทนุตามค าจ ากัด

ความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจก าหนด ทัง้กอ่น และหรอืภายหลังการลงทนุในกองทนุไปแลว้  

ทัง้นี้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และประเทศอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบัิต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสั่งการของหน่วยงานผูม้อี านาจ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมหีนา้ทีต่อ้งท าความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์

ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุมหีนา้ทีแ่จง้การเปลีย่นแปลง

ขอ้มลูเกีย่วกับการรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูนท์ราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบัิตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการฟอกเงนิดงักลา่ว บรษัิทจัดการ และ/

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจ าเป็นตอ้งด าเนนิการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบัญชเีพือ่ใชบ้รกิารใหม ่

การท าธุรกรรมของลกูคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มลูลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจบัุนเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนนิการอืน่ๆ ตามที่

หน่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง  

 

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

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

เนื่องดว้ยกองทนุนี้เป็นกองทนุเปิดทีร่ะดมทนุจากนักลงทนุในประเทศ บรษัิทจัดการจงึอาจพจิารณาน าสง่/เผยแพร่ 

ขอ้มลู ขา่วสาร รายงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุ และ/หรอืหนังสอืของบรษัิทจัดการตา่ง 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

อเิล็คทรอนคิสต์า่ง ๆ เป็นตน้ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ โดยในการด าเนนิการดงักลา่ว บรษัิท

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 (ซึง่ตอ่ไปจะ
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เรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลา่วก าหนดใหส้ถาบันการเงนิ ที่

ไมใ่ชส่ัญชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกับบัญชี

ของบคุคลทีอ่ยูใ่นบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล สญัชาตอิเมรกินั ผู ้

ซ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูท่างภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยัง

ปรากฏดว้ยวา่ในปัจจบัุนมรัีฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะ

ทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  

 

กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA 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) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบ ทีส่ าคัญ

ในสองกรณี คอื  

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชนห์รอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิ

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

และเงนิลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ

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 า

ธุรกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทนุรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทนุรวม ไมส่ามารถ

ด าเนนิการลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรอืด าเนนิการลงทนุไดอ้ย่างไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าให ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่

สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

 

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑ์

และขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏบัิตติามภาระ

ผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม(ซึง่รวมทัง้

ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบัิตงิานของกองทนุ 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
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และตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

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

ความเกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ที่

ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยให ้

ไวม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายตา่งประเทศที่

เกีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว  

(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอื  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ข ึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการด าเนนิการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดังตอ่ไปนี้ตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วรับทราบการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืได ้

ด าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญช ี 

(1) ไมรั่บค าสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(3) ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดกับ

กฎหมายของประเทศไทย  

(4) ด าเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์

เพิม่ข ึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  

 

การด าเนนิการดังกลา่วถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่

หลกีเลีย่งมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุมกีารด าเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่

เกีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่า่ย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิติ

บรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคล

ตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เทา่นัน้  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้

ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่

ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอืด าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุ  

 

20.7 การควบรวมกองทนุ  

20.7.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนนิการเพือ่ควบรวมกองทนุนี้กับกองทนุรวมอืน่ทีอ่ยุภ่ายใตก้ารจัดการของ

บรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิข ึน้ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุดว้ยความเป็น

ธรรม  
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20.7.2 กองทนุรวมนี้อาจควบรวมกับองทนุรวมอืน่ทีอ่ยุภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการได ้เมือ่ไดรั้บมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ 

(risk spectrum) เดยีวกัน บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแตล่ะกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุ

รวมดังกลา่ว  

(2) กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ 

(risk spectrum) แตกตา่งกนั บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของโครงการแตล่ะกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวม

ดังกลา่ว  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะก าหนดรายละเอยีดของโครงการและขอ้ผูกพันใหม ่หรอื

แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการและขอ้ผูกพันทีรั่บโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่เลกิกองทนุรวมเดมิหรอื

กองทนุรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการรวมกองทนุรวมปิดกับกองทนุรวมปิด หรอืกองทนุรวมปิดกับกองทนุรวมเปิด หากมผีลใหก้องทนุรวมทีรั่บโอนเป็น

กองทนุรวมเปิด ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีรั่บโอนดังกลา่วเพือ่เปลีย่นสภาพ

กองทนุรวมจากกองทนุรวมปิดเป็นกองทนุรวมเปิดดว้ย และหากไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑใ์นวรรค

หนึง่ ใหถ้อืวา่ไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการเปลีย่นสภาพกองทนุรวมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้  

 

20.7.3 การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุตาม ขอ้ 20.7.2 บรษัิทจัดการจะสง่หนังสอืนัดประชมุหรอืหนังสอืขอมตติาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขอมตผิูถ้อื

หน่วยลงทนุและการจัดประชมุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุควรทราบเกีย่วกับการควบรวมกองทนุรวมอยา่ง

นอ้ยดังตอ่ไปนี ้ 

(1) สถานะการลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุทีเ่ป็นปัจจบัุนกอ่นการขอมตคิวบรวมกองทนุรวม ซึง่แสดง

รายละเอยีดเป็นรายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ โดยระบปุระเภท ชือ่ จ านวน อัตราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูคา่ยตุธิรรม

ของหลักทรัพยต์ามแนวปฏบัิตทิางการบัญชวีา่ดว้ยการบัญชสี าหรับกจิการทีด่ าเนนิธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทนุตามที่

สมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ 

วันท าการสดุทา้ยของสัปดาหล์า่สดุ และผลการด าเนนิงานลา่สดุของกองทนุรวม  

(2) สรุปประเด็นเปรยีบเทยีบสาระส าคัญและความแตกตา่งของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวม และลักษณะทีจ่ะ

เปลีย่นแปลงเมือ่มกีารควบรวมกองทนุรวมแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับประเภทและวัตถุประสงคข์องโครงการ 

นโยบายการลงทนุ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและจากกองทนุรวม เป็นอยา่งนอ้ย  

(3) ขัน้ตอน สาระส าคัญของการด าเนนิการในแตล่ะขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทนุรวม  

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวม  

(5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวม ประมาณการฐานะการเงนิของกองทนุรวมใหม่

หรอืกองทนุรวมทีรั่บโอน  

(6) การด าเนนิการเกีย่วกับการจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี กอ่นการควบรวมกองทนุรวม และนโยบายการจา่ยเงนิปันผล

ภายหลังการควบรวมกองทนุรวม (ถา้ม)ี  

(7) คา่ใชจ้า่ยในการควบรวมกองทนุรวมทีจ่ะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการ

ช าระบัญช ีเป็นตน้  
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(8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทนุรวม เชน่ คา่ใชจ้า่ย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ เป็นตน้ ทัง้นี้ ตอ้งไมม่ลีักษณะทีเ่กนิความจรงิ  

 

20.7.4 ในชว่งระยะเวลานับแตวั่นสง่หนังสอืนัดประชมุหรอืหนังสอืขอมตเิพือ่ควบรวมกองทนุรวมถงึวันทีม่กีารควบรวม

กองทนุรวม บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวม

กองทนุรวมทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้  

หรอือาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วได ้โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ 

สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(ถา้ม)ี  

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะจัดท ารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวันท าการสดุทา้ยของแตล่ะ

สัปดาหข์องกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวมและจัดใหม้รีายงานดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ

ขา้งตน้เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้และจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ  

 

20.8 กองทนุรวมอาจเขา้ท าสัญญากับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเขา้ท าสัญญากับบคุคลบคุคลที่

เกีย่วขอ้งบรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 

20.9 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการการกองทนุ โดยขอรับความเห็นชอบการแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการดงักลา่วจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้นี้ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทนุดังกลา่วมวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ี่

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

 

20.10 เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้

ในความดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทนุขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทนุไวก้ับบรษัิท

จัดการกอ่นหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

 

20.11 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะ

อา้งองิทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์ 

 

20.12 ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับหน่วยลงทนุควบคูก่รมธรรมห์รอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ (Unit-Linked Life 

Policy)  

 

บรษัิทจัดการ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ (Unit-Linked Life Policy) 

ในอนาคต โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดให ้

มขีอ้ความดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ  

 

บรษัิทประกันชวีติอาจจะใชว้ธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account)  
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ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรอืทีเ่รยีกวา่กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ

ไดภ้ายหลังการเสนอขายครัง้แรก โดยตดิตอ่กับบรษัิทประกันชวีติ หรอื ตัวแทนหรอืนายหนา้ประกนัชวีติทีบ่รษัิทประกนั

ชวีติก าหนด ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกตา่งไปจากการ

ซือ้ขายกองทนุเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสาร

ประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุกอ่นตดัสนิใจ  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ (Unit-Linked Life 

Policy) หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขรายละเอยีด โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมและถอืวา่

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 30 วัน โดยตดิประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการและบรษัิทประกันชวีติ หรอืในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติม ีดังนี ้ 

 

(1) มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชี

ขัน้ต า่ และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่:  

เนื่องจากแบบประกันชวีติควบการลงทนุ มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกรมธรรมป์ระกนั ทีผู่ล้งทนุสามารถใชส้ทิธติามกรมธรรมป์ระกัน

ได ้เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์และมสีทิธใินการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เลอืกสดัสว่นการลงทนุแตล่ะกองทนุ การขอสับเปลีย่น

กองทนุระหวา่งสัญญา ซึง่แบบประกันชวีติควบการลงทนุนี้มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชวีติ เชน่ คา่การ

ประกันภัย เป็นตน้ ดังนัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจงึมขีอ้ก าหนดในเรือ่งมลูคา่ขัน้ต า่ของการ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื มลูคา่หน่วยลงทนุ

คงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ ซ ึง่อาจแตกตา่งจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพยีง

อยา่งเดยีว ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุสามารถศกึษาขอ้ก าหนดดังกลา่วได ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้น

กรมธรรม ์และ/หรอื เอกสารประกอบการขายทีจั่ดท าโดยบรษัิทประกันชวีติ  

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุผ่านบรษัิทประกนัชวีติ หรอื

ตัวแทนหรอืนายหนา้ประกันทีไ่ดรั้บอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทนุทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด โดยสามารถ

ช าระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืเชค็สว่นบคุคล ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกนักับธนาคารทีบ่รษัิท

ประกันชวีติก าหนด หรอืวธิอีืน่ทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี ้บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต า่ในการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุ วันและเวลาท าการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วธิกีารในการสั่งซือ้ วธิกีารช าระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบไุวใ้น

กรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการเสนอขายทีผู่ล้งทนุไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้

จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทนุ โดยค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะมี

ผลเมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บช าระเงนิครบถว้นจากบรษัิทประกันชวีติแลว้ และเมือ่รายการสัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุนเสร็จส ิน้สมบรูณ์แลว้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถขอเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดไ้มว่า่กรณใีดทัง้ส ิน้ 

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

 

บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกนัชวีติอาจปฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการ

ลงทนุ หากพบวา่ค าสัง่ดงักลา่วหรอืผูล้งทนุเป็นบคุคลทีอ่าจเขา้ขา่ยลักษณะการกระท าผดิการท าธุรกรรมฟอกเงนิ หรอื
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การกอ่การรา้ย ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งการฟอกเงนิและการสนับสนุนการกอ่การรา้ย หรอืผูล้งทนุเขา้เงือ่นไขเป็นบคุคล

ทีบ่รษัิทประกันชวีติมขีอ้สงวนสทิธใินการพจิารณารับประกัน  

 

(3) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

(3.1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุลงทนุผ่าน

บรษัิทประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคนืหน่วยลงทนุ และเงือ่นไขในการขายคนื

หน่วยลงทนุ วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนวธิกีารน าสง่เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุว ้

ในกรมธรรมป์ระกันชวีติและ/หรอืเอกสารการเสนอขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการ

ขายคนืจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทนุ และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุจะมผีลสมบรูณ์เมือ่

บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น และเมือ่รายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้เสร็จส ิน้สมบรูณแ์ลว้ ผูส้ัง่ซือ้

หน่วยลงทนุไมส่ามารถขอเพกิถอนค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดไ้มว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็น

อยา่งอืน่  

 

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 หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบ

ธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม  ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทประกนัชวีติมหีนา้ทีต่อ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บจาก

บรษัิทจัดการใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่

หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุท าการในตา่งประเทศของผู ้

ประกอบธุรกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม หรอืเป็นไปตาม

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

เกีย่วขอ้ง ประกาศก าหนด หรอืทีเ่ห็นชอบใหด้ าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้โดยมวีธิกีารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุซึง่

เป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ  

 

(3.2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตเิป็นประจ าทกุเดอืน

เพือ่น าคา่ขายคนืหน่วยลงทนุมาช าระคา่การประกันภัย คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ และคา่ธรรมเนียมในการบรหิาร

กรมธรรม ์หรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใด ตามอตัราทีก่ าหนดในกรมธรรม ์ซึง่มลูคา่ในการขายคนือาจต า่กวา่มลูคา่ขัน้ต า่ที่

ก าหนดในโครงการ โดยบรษัิทประกันชวีติจะสรุปคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใชจ้า่ย

ลา่สดุตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด  

 

(4) การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุ กรมธรรมป์ระกันชวีติควบ

การลงทนุ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทประกันชวีติ และ

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยันการสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทนุ ภายใน 15 วันท าการ นับตัง้แตวั่นถัดจากวันสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกัน
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ชวีติก าหนดทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมอ่อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อื

หน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุโดยตรง  

 

(5) การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบรษัิทประกัน

ชวีติ ตามจ านวนขัน้ต า่จ านวนเงนิคงเหลอืขัน้ต า่ และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่ค าสั่งตามแบบฟอรม์ทีบ่รษัิท

ประกันชวีติก าหนด  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไวเ้ทา่นัน้ โดยตอ้งเป็นการ

ท ารายการผ่านบรษัิทประกนัชวีติ การสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุดังกลา่ว หมายถงึ การทีบ่รษัิทประกันชวีติขายคนื

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (กองทนุเปิดตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอกีกองหนึง่ (กองทนุเปิด

ปลายทาง) ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม ์โดย

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูด้ าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทาง ซึง่ไดหั้กคา่ธรรมเนียมการขายคนื

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรอืด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหเ้กดิรายการ

ดังกลา่วใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ทัง้นี้ การด าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ซึง่ก าหนดโดยบรษัิทประกนัชวีติ ม ี3 รูปแบบสรุปไดด้ังนี ้ 

(1) การสับเปลีย่นกองทนุ คอื การสับเปลีย่นจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึง่หรอืหลายกองทนุไปกองทนุเปิดปลายทาง

กองหนึง่หรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  

(2) การสับเปลีย่นกองทนุอตัโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทนุเป็นประจ าตามค าสัง่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบใุหม้กีารขาย

หน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึง่เพือ่ไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอกีกองหนึง่หรอืหลายกองทนุตามเงือ่นไข

ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์ 

(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  
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(6) การจัดสง่เอกสารใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ:  

(6.1) เอกสารกองทนุรวม เชน่ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนแรก รายงานประจ าปี หรอืเอกสารอืน่ใด ซึง่บรษัิทจัดการ

จัดสง่ใหก้ับบรษัิทประกนัชวีติ หรอืบรษัิทจัดการไดเ้ผยแพร่รายงานหรอืเอกสารอืน่ดงักลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ

เพือ่ใหบ้รษัิทประกนัชวีติเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ได ้และบรษัิทประกันชวีติจะด าเนนิการจัดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใต ้

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุตอ่ไป  

 

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ บรษัิทประกันชวีติจะ

จัดสง่รายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทนุสามารถตรวจสอบสถานะการเงนิดังกลา่วตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด หรอืรอ้งขอรายงานแสดงฐานะ

การเงนิเพิม่เตมิจากบรษัิทประกันชวีติไดต้ามเงือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจั่ดสง่เอกสารดังกลา่วขา้งตน้ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใต ้

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุโดยตรง  

 

(7) สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกตา่งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุปกตทิีซ่ ือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุนี้เพยีงอยา่งเดยีว ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ และบรษัิทประกนัชวีติก าหนด ดงันี ้ 

(7.1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้  

(7.2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกัน  

(7.3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการท ากรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุภายใน

ระยะเวลา 15 วันหลังจากวันทีไ่ดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกนัชวีติ โดยบรษัิทประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนนิการขายหน่วย

ลงทนุกับบรษัิทจัดการในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

(7.4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีแ่ตกตา่งเมือ่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ เนื่องจากบรษัิทประกันชวีติจะ

ท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าสง่ค าสัง่ซือ้ และขายหน่วยลงทนุไปยังบรษัิทจัดการในนามของบรษัิทประกัน

ชวีติ โดยไมเ่ปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) เชน่ การไดรั้บขอ้มลูกองทนุอาจมคีวาม

ลา่ชา้กวา่ไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง 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  
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(7.12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(7.13) สทิธใินการรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนตามทีบ่รษัิทก าหนด  

บรษัิทจัดการ และบรษัิทประกันชวีติ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย กฎระเบยีบ และหรอืแนวทางปฏบัิตอิืน่ของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการ

ประกอบธุรกจิประกนัภัย (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 เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์

ประกันชวีติควบการลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

 

(9) อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข หรอืกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์

ประกันชวีติ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ

แลว้ ทัง้นี้ กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วัน 

โดยจัดใหม้ขีอ้ความดังกลา่วทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรอืบรษัิทประกันชวีติ หรอืเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ราบตอ่ไป  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหบ้รกิารสั่งซือ้ขายสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ

ส าหรับบรษัิทประกันชวีติ ซึง่บรษัิทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ส าหรับ

ธุรกจิกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ (Unit-linked Life Policy) ของบรษัิทประกนัชวีตินัน้ (ตามค าจ ากัดความตาม

ในหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการนี้) โดยหากจะเปิดใหบ้รกิารดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหท้ราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันท าการ โดยจัดใหม้ขีอ้ความดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ  

 

20.13 ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกวา่สว่นของ

ทนุของกองทนุทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณทีีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนื

เงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ๆ ดว้ย  

 

20.14 การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุไมไ่ดเ้ป็นการแยกความเป็นนติบิคุคลของกองทนุ กองทนุนี้ยังคงเป็นนติบิคุคลเดยีว

เทา่นัน้ การแบง่หน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนดิ ไมไ่ดท้ าใหค้วามผูกพันรับผดิ (liability) ของกองทนุทีม่ตีอ่

บคุคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนดิของหน่วยลงทนุ โดยทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุจะอยูภ่ายใตค้วามผกูพันรับ

ผดิตอ่บคุคลภายนอกตามสัญญาขอ้ตกลงหรอืนติกิรรมอืน่  

 

20.15 การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุจะแบง่ตามลักษณะทีส่ านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตใหด้ าเนนิการได ้เชน่ คา่ธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ ระยะเวลาการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปันผล อัตรา

ผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ อัตราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุจะไดรั้บจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ กรณีเงนิทีรั่บโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชพีหรอืเงนิดังกลา่วพรอ้ม
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ผลประโยชน์ทีรั่บโอนตอ่เนือ่งจากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ กรณีสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพือ่สง่เสรมิการออมระยะ

ยาวของผูล้งทนุตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่3 ธันวาคม 2562 และ/หรอืทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืกรณีอืน่ใดตามที่

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน โดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งแสดงไดว้า่การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุดงักลา่ว

สามารถปฏบัิตไิดจ้รงิและไดค้ านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ตลอดจนผลกระทบทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

แตล่ะชนดิจะไดรั้บแลว้ ดงันัน้การแบง่หน่วยลงทนุเป็นหลายชนดิ ในบางกรณีจะท าให ้มลูคา่ทรัพยส์นิ และหรอื ผลการ

ด าเนนิงาน ของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิแตกตา่งกนั และหรอืหนา้ทีใ่นการช าระภาษีอากร ของผูถ้อืหน่วยลงทนุของหน่วย

ลงทนุแตล่ะชนดิแตกตา่งกนั  

 

20.16 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปิดบรกิารหน่วยลงทนุชนดิทียั่งไมเ่ปิดใหบ้รกิารเพิม่เตมิ โดยการแบง่หน่วย

ลงทนุออกเป็นชนดิตา่ง ๆ จะเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด ทัง้นี้ เพือ่เพิม่การ

ใหบ้รกิารแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีอ่าจมคีวามตอ้งการลงทนุทีแ่ตกตา่งกนัในรายละเอยีด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้

รายละเอยีดการ ใหบ้รกิารดงักลา่วลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันกอ่นวันเปลีย่นแปลง โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิท

จัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการ ขายและรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ  

 

20.17 ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเกีย่วกับกองทนุรวมเพือ่การออม  

(1). สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

สทิธแิละหนา้ทีเ่กีย่วกับภาษีของผูล้งทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศ

อธบิดกีรมสรรพากรและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ซึง่ผูล้งทนุผูล้งทนุมหีนา้ทีต่อ้งศกึษารายละเอยีดไดจ้ากคูม่อืการลงทนุ

ในกองทนุรวมเพือ่การออม  

 

(2) หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

การลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธไิดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้

ด าเนนิการตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจงึมหีนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้  

(2.1) ศกึษาคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม และหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหช้ดัเจนกอ่นตัดสนิใจ

ลงทนุ  

(2.2) ตรวจสอบการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมของตนเองใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎหมายภาษี

อากร  

(2.3) แสดงขอ้มลูการลงทนุตอ่กรมสรรพากร และด าเนนิการเสยีภาษีในกรณทีีม่กีารขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืมกีารลงทนุ

ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขในการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร  

 

(3) หนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการจะจัดท าและสง่มอบหนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื หน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนดใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการหรอืนาย

ทะเบยีนจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

บรษัิทจัดการจะจัดท าหนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมโดยมรีายการอยา่งนอ้ยตามแบบทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอื 

หน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด โดยจะจัดสง่หนังสอืดังกลา่วใหก้ับผูถ้อืหน่วยภายในเดอืนมนีาคมของปีถัดจากปีทีผู่ ้
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ถอืหน่วยลงทนุท าธุรกรรม การซือ้ หรอืขาย หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ทัง้นี้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง

การจัดสง่หนังสอืดังกลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ยา่งนอ้ย 1 วันท า

การ  

 

(4) หนังสอืรับรองการโอน  

บรษัิทจัดการจะจัดท าหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมโดยมรีายการอยา่งนอ้ยตามแบบทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอื 

หน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด  

 

(5) การโอนหน่วยลงทนุ  

ผูล้งทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมไปจ าหน่าย จา่ย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้ทัง้นี้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิใน

อนาคต  

กรณีขา้งตน้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุใหบ้คุคลอืน่หรอืการจ าน าหน่วยลงทนุของ

กองทนุรวมเพือ่การออม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาปรับเปลีย่น/เพิม่เตมิวธิกีารโอนหน่วยลงทนุโดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมเพือ่การออม  

 

(6) แนวทางการใชด้ลุพนิจิของบรษัิทจัดการในการเลกิกองทนุรวมในการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะ

เป็นไปตามทีห่ลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน เรือ่ง “การเลกิกองทนุรวม”  

 

(7) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุการเสนอขายหรอืปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม เป็น

การชัว่คราวหรอืถาวร หากสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมหมดสิน้ไปหรอื

เปลีย่นแปลงไป และ/หรอืเงือ่นไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี

เปลีย่นแปลงไป และ/หรอืกรณีอืน่ใดเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรกต็ามบรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะเปิดเสนอขายหรอืรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอกีครัง้หลงัจากปิดรับค าสัง่ซือ้/

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรอืถาวร  

 

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  
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22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดย

อาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณทีีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ 

กฎ หรอืค าสั่งดงักลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ให ้

ถอืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การลงนาม

ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผูกพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

 

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 าเงนิของกองทนุไปลงทนุในหลักทรัพยป์ระเภทตา่งๆ 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 แลว้แตก่รณี  

(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) ไดรั้บคา่ตอบแทนในการจัดการกองทนุและคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 

15.2 เรือ่ง “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม"  
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1.3 การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุ  

(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 าเนนิการอืน่ๆ  

(1) บรษัิทจัดการมอี านาจฟ้องรอ้งหรอืแกต้า่งในคดแีพ่งและ/หรอืคดอีาญา รวมถงึการแตง่ตัง้ตัวแทนเพือ่กระท าการใด 

ๆ 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 ีทัง้นี ้ในกรณีของกองทนุรวมเปิด หากบรษัิทจัดการกองทนุ

รวมเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามขอ้ (9) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุ

รวมของรอบระยะเวลาบัญชขียายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลาบัญช ี 
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การสง่รายงานรอบระยะเวลาบัญชใีหแ้กส่ านักงานตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมสง่รายงานรอบระยะเวลา

บัญชดีังกลา่วผ่านระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ านักงานจัดไว ้ 

การสง่รายงานรอบระยะเวลาบัญชใีหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการอยา่ง

นอ้ยดว้ยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี้  

(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) จัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุตาม (8) และ (9) ไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ

สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูละจัดสง่ส าเนาให ้

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ  

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 าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ คูม่อืการลงทนุในกองทนุรวม

เพือ่การออม และจัดใหม้หีนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีต่ดิตอ่

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(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  
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(15) ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทนุ

ทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตกุารณท์ีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทนุตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

(16) กระท าการอืน่ใดเพือ่ใหบ้รรลซุ ึง่วัตถุประสงคข์องกองทนุ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(17) เพือ่ใหก้ารถอืหน่วยลงทนุเป็นไปตามขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ์

ดังตอ่ไปนี้  

(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

ดังตอ่ไปนี้  

(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 นับแตวั่นทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิวา่บคุคลนัน้หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกัน

นัน้ถอืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามขอ้จ ากัดดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมทีก่ าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้

หา่งกันนานกวา่ 2 เดอืน ใหด้ าเนนิการแกไ้ขภายในวันสดุทา้ยของก าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถัดไป  

(2) กรณีการเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุโดยไมไ่ดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิหรอืเป็นกรณีทีไ่ดรั้บ

ยกเวน้ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัด

การถอืหน่วยลงทนุดงักลา่วตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.4. “การด าเนนิการอืน่ๆ” (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.  
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(20) ด าเนนิการเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 22 เรือ่ง “การเลกิกองทนุรวม”  

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี้ 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 ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวม

รายใหม ่ 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์: 0-2724-4000  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

2.1 สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน์  

(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.2 เรือ่ง “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม” และในสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์  

(2) บอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

2.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  

(1) ดแูล รับฝาก เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุ และรับเงนิตา่งๆ ทีก่องทนุจะพงึไดรั้บจากการจัดตัง้และด าเนนิงาน

ของกองทนุ เชน่ เงนิจองซือ้หน่วยลงทนุ เงนิปันผล ดอกเบีย้จากหลักทรัพย ์เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรอืเวนคนื

หลักทรัพย ์เงนิอืน่ใดของกองทนุ และน าเขา้ในบัญชเีงนิฝาก และ/หรอืบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุ  

(2) จัดใหม้กีารรับมอบ สง่มอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย และโอนหลักทรัพยต์า่งๆ 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 

และอืน่ๆ  

(6) จัดท ารายงานและบัญชดีงัตอ่ไปนี้เพือ่สง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  

ก) รายงานผลการด าเนนิงานซึง่เป็นไปตามค าสั่งของบรษัิทจัดการเกีย่วกับการรับและจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การรับเงนิ

ปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  

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) ใหค้วามเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทนุของบรษัิทจัดการประกอบกับขอ้มลูอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูจั้ดหาในการ

จัดท ารายงานทกุรอบปีบัญชแีละทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ และสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 

60 วันนับแตวั่นสิน้ปีบัญชนัีน้ หรอืภายใน 30 วันนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดงักลา่ว แลว้แตก่รณี  

(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  
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(13) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที ่หรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหาย

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

หนา้ทีต่า่งๆ ดังนี้  

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 ้ 
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เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ภายใตเ้งือ่นไขสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนด์ังตอ่ไปนี้ 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

ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้

มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน”เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูตา่งๆ 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  
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โทรศพัท ์: 0-2724-4000  

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  

 

หรอืบคุคลอืน่ใดทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบ

บัญชใีนตลาดทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ 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 : บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2217-8888 

 

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

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

โทรศพัท ์: 0-2658-8888 

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2659-7000, 0-2659-7384  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั (มหาชน)  

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

โทรศพัท:์ 0-2695-5000 
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ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

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

โทรศพัท ์: 0-2857-7799 

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-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 : บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 02-646-9650 

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากัด  

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

โทรศพัท ์: 0-2697-3800, 0-2697-3878   

 

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

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

โทรศพัท ์: 0-2635-1718 

 

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 : บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลสั จ ากัด   

ทีอ่ยู ่: เลขที ่175 ชัน้ 11 อาคารสาทรซติีท้าวเวอร ์ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120   

โทรศพัท ์: 0-2680-1111 

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ 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 : บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2659-8000 

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2658-5800  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากัด (มหาชน)  

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

กรุงเทพฯ 10330   

โทรศพัท ์: 0-2659-3456 

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน)  

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

10120   

โทรศพัท ์: 02-638-5000, 02-287-6000  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์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 : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั  

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

กรุงเทพ 10330   

โทรศพัท ์: 02-680-5000 

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยค์นัทรี ่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2205-7000 
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ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2862-9797 

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากัด   

ทีอ่ยู ่: 383 ถนนลาดหญา้ เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600    

โทรศพัท ์:0-2861-5508  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(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 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 

 

ชือ่ : ธนาคารซไีอเอ็มบไีทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330   

โทรศพัท:์ 02 626 7777 

 

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 
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สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

6.1 สทิธขิองผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ รวมถงึคา่ธรรมเนียมในการสับเปลีย่น  

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทัง้นี้ เป็นไปตามทีก่ าหนด

ไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ”  

(2) บอกเลกิการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้ 

ในสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

6.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(1) แจกจา่ยหนังสอืชีช้วนของกองทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 

คูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม ตลอดจนเอกสารตา่งๆ เพือ่สง่เสรมิการขาย  

(2) รับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายหน่วยลงทุน รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และช าระค่าขายคนื

หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ  

(3) ยนืยันเอกสารสรุปรายการการซือ้ การขายคนื หรอืการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีจั่ดท าข ึน้ระหว่างบรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(4) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มลูในเอกสารใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ใบค าสั่งซือ้ ใบค าสั่งขาย

คนืหน่วยลงทนุ ใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุและเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบค าขอเปิดบัญชกีองทนุใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น  

(6) ด าเนนิการตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขาย หรือรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนกระท าการอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื รวมถงึตาม

หลักเกณฑท์ีส่ านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

 

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

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

8. ผูล้งทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

9. ทีป่รกึษา :  

 

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  
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สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

 

9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกัน) :  

 

ไมม่ ี

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน

สว่นโครงการ ขอ้ 7 เรือ่ง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ”  

 

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

กองทนุไมม่กีารจา่ยเงนิปันผล  

 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดโ้ดยเป็นไปตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ์

และวธิกีารโอนหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด อยา่งไรก็ด ีบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนอาจปฏเิสธการโอนหน่วย

ลงทนุไดใ้นกรณีทีก่ารโอนหน่วยลงทนุดังกลา่วจะส่งผลใหก้องทุนรวมมผีูถ้ือหน่วยลงทุนนอ้ยกว่า 35 ราย หรือนอ้ย
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กว่าจ านวนทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิี

ถิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่วและบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนิน

กจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  

 

กรณีหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม  

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนใหบุ้คคลอืน่หรือการจ าน าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน

ชนดิเพือ่การออม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

 

13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะไมโ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่วและบรษัิทหรือ

หา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่โอนหน่วย

ลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

กรณีหนว่ยลงทุนชนดิท ัว่ไปและชนดิ F 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) โอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) โอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) โอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทนุไว ้ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไมม่บัีญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอน

จะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” ในสว่น

ของ “การเปิดบัญชกีองทนุ” ผูโ้อนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่รั้บโอนได ้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง 

“คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี  

(4) ในกรณีทีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทุนและตอ้งการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนจะตอ้งน าส่งใบหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่นาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่ท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการไดใ้บ

หน่วยลงทนุ จะตอ้งยืน่เรื่องการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้ผูกพัน ขอ้ 14 เรื่อง 

“การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุและ

ออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันขอโอนหน่วย

ลงทนุ โดยค าขอโอนหน่วยลงทนุตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน

ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรือ่ง “สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ได ้

ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  
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บรษัิทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง/แกไ้ขวธิีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระท าดังกล่าวไม่ถือเป็นการแกไ้ข

โครงการ ทัง้นี้ ในการด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

 

กรณีหนว่ยลงทุนชนดิเพือ่การออม  

ผูล้งทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ไปจ าหน่าย จา่ย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้ทัง้นี้ เป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์หรือกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง หรือประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรือทีม่กีารแกไ้ขเพิ่มเตมิใน

อนาคต  

กรณีขา้งตน้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนใหบุ้คคลอืน่หรือการจ าน าหน่วยลงทุนของ

หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาปรับเปลีย่น/เพิม่เตมิวธิกีารโอนหน่วยลงทนุโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมเพือ่การออม  

 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการได ้ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 19 เรือ่ง "การขอมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" และตามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนสว่น

ขอ้ผูกพันขอ้ 19 เรือ่ง “หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ”  

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

(omnibus account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันนั้นในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของ

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 

13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญชตีาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพันขอ้ 23 เรือ่ง "การช าระบัญชเีมือ่เลกิกองทนุ"  

 

13.7. สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ :  

(1) สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทนุ:  

- กรณีหนว่ยลงทุนชนดิท ัว่ไปและชนดิ F 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน

เพือ่ใชใ้นการจ าน าแทนเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบยีนจ าน าใหแ้ก่

ผูรั้บจ าน าทีเ่ป็นสถาบันการเงนิเทา่นัน้  

การขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะตอ้งน าเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมายืน่พรอ้มกรอกค า

ขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่การจ าน าดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ หรอืส านักงานใหญ่ หรอืส านักงานสาขาของผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่น าสง่ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า ทัง้นี้ นายทะเบยีน
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หน่วยลงทุนจะท าการระงับการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนจนกว่าจะมกีารจดแจง้ถอนการจ าน าต่อนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุ  

โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมีการเสยีค่าธรรมเนียมในการจัดพมิพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกนิ 50 บาท 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารจ าน าหน่วยลงทนุโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ ในการ

ด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

 

- กรณีหนว่ยลงทุนชนดิเพือ่การออม  

ผูล้งทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ไปจ าหน่าย จา่ย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้ทัง้นี้ เป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์หรือกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง หรือประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรือทีม่กีารแกไ้ขเพิ่มเตมิใน

อนาคต  

กรณีขา้งตน้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนใหบุ้คคลอืน่หรือการจ าน าหน่วยลงทุนของ

หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

 

(2) สทิธใินการไดรั้บช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธไิดรั้บช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนจ านวนเงนิไดใ้นกรณีที่

กองทนุไมส่ามารถช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 

9 เรือ่ง “การช าระคา่รับซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”  

(3) สทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ตอ้งกรอกใน

แบบฟอรม์ค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหน่วย และยืน่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ หรือนายทะเบยีนเพื่อแกไ้ขขอ้มูลโดยผูถ้ือหน่วย

ลงทนุตอ้งยืน่เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพือ่ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการแกไ้ขขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยตอ่ไป โดยผูถ้ือ

หน่วยลงทนุตอ้งรับทราบและยนิยอมทีจ่ะปฏบัิตติามเงือ่นไขทีก่ าหนดในแบบฟอรม์ค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหน่วย  

 

13.8. อืน่ ๆ :  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทุนของ

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(2) ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บ

คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  

 

สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีของผูล้งทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม  

สทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมนี้พงึไดรั้บ จะส ิน้สดุลงเมือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ปฏบัิตติาม

เงือ่นไขการลงทนุ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดรั้บพรอ้มเงนิเพิม่ ทัง้นี้ สทิธิ

และหนา้ทีเ่กีย่วกับภาษีของผูล้งทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธบิดี

กรมสรรพากรและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ดังนัน้ ผูล้งทนุจงึควรศกึษาเงือ่นไขการลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ

ออม และคูม่อืการลงทนุเกีย่วกับการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมใหเ้ขา้ใจกอ่นตัดสนิใจลงทนุ  
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หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม  

การลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธไิดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเมือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน

ไดด้ าเนนิการตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจงึมหีนา้ทีด่ังตอ่ไปนี้  

(1) ศกึษาคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม และหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนใหช้ัดเจนก่อนตัดสนิใจ

ลงทนุ  

(2) ตรวจสอบการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมของตนเองใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎหมายภาษี

อากร  

(3) แสดงขอ้มลูการลงทนุตอ่กรมสรรพากร และด าเนนิการเสยีภาษีในกรณีทีม่กีารขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืมกีารลงทนุ

ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขในการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร  

 

สทิธใินการสับเปลีย่นการลงทนุในหน่วยลงทนุ ไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมกองอืน่ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสับเปลีย่นการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ทัง้หมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวม

เพือ่การออมกองทนุรวมกองทนุอืน่/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมของกองทนุอืน่ โดยตอ้งสับเปลีย่นไปยังกองทุนรวม

เพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมใดกองทนุรวมหนึง่ หรอืหลายกองทนุรวม ภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วัน

ถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีส่มบูรณ์

แลว้ หรือค าสั่งโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการอืน่ที่

สมบรูณ์แลว้เทา่นัน้ และสามารถนับระยะเวลาการถอืหน่วยลงทนุตอ่เนื่องกันได ้ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไม่เกนิคา่หน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ 

ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที่

ไดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกว่าส่วน

ของทนุของกองทนุรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดรั้บประโยชน์ตอบแทน

หรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ใบหน่วยลงทนุ 

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

1) บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนส าหรับการซือ้หน่วยลงทุนใน

การเสนอขายครัง้แรก เพือ่เป็นการยนืยันจ านวนหน่วยลงทนุ และ/หรอืจ านวนเงนิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษัิท
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จัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการสง่มอบหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทาง

ไปรษณียภ์ายใน 15 วันท าการนับแตวั่นสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

กรณีการซือ้ ขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการปิดการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืจะด าเนนิการออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการ นับแตวั่น

ท าการซือ้ขายหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้  

2) หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งท าการทักทว้งขอ้ผดิพลาด

ภายในระยะเวลาตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ มฉิะนัน้บรษัิทจัดการจะถอืวา่ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง  

3) บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุอาจจะด าเนนิการออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ โดยมขีัน้ตอนดังนี้  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกรายละเอยีดในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดท้ีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

(ข) ยืน่ค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุพรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง 

"คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน" ในหัวขอ้ 15.3.5. “ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง

สทิธใินหน่วยลงทนุ”  

(ค) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้ือหน่วย

ลงทนุตามจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกรอกในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ส าหรับกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุน

กรอกจ านวนหน่วยลงทนุในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดย

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วยลงทุนส าหรับจ านวนเท่าที่

ปรากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(ง) ใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนจะมขีอ้ความตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด ซึง่จะระบุชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมลีายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจผูกพัน

บรษัิทจัดการ และประทับตราส าคัญหรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืใชเ้ครือ่งจักรประทับหรือโดยวธิีอืน่ใด

ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตใหท้ าได ้ 

(จ) หากผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ใีบหน่วยลงทนุตอ้งการจะขายคนืหน่วยลงทนุจ านวนดังกลา่วจะตอ้งน าใบหน่วยลงทุนมา

ใหแ้กน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่โอนหน่วยลงทนุนัน้เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่นจงึจะท าใหก้ารขาย

หน่วยลงทนุจ านวนนัน้มผีลได ้ 

4) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมรีะบบหรือสามารถ

บันทกึรายการซือ้ขายในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุได ้โดยผูถ้อืหน่วยทีป่ระสงคจ์ะขอรับสมดุบัญชแีสดงสทิธิ

ในหน่วยลงทุนจะตอ้งยืน่ค าขอใหอ้อกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนพรอ้มช าระค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุไวใ้น

หนังสือชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน" ในหัวขอ้ 

15.3.5. “คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ”  

(ก) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 

และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

(ข) บรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชี

แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานเพื่อยนืยันการท ารายการซือ้หรือขายคนื

หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(ค) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนมหีนา้ทีใ่น

การน าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ หรือ
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือ ณ ทีท่ าการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุตัง้แตวั่นท าการถัดจากวันท าการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ง) ในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไม่น าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน ใหถ้ือเอา

รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็นรายการทีถู่กตอ้ง  

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ รูปแบบของเอกสาร หรือวธิีการอืน่ใดเพื่อแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

เพือ่เป็นหลักฐานยนืยันการท ารายการซือ้ ขายคนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืขอ้มลูการท าธุรกรรมการลงทนุอืน่ใด (ถา้

ม)ี รวมถึงระยะเวลาการส่งมอบเอกสารหรือวธิีการตามที่ระบุไวข้า้งตน้ และที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตได ้ตาม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ 

ในการด าเนนิการเกีย่วกับเรือ่งดังกลา่วบรษัิทจัดการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ รวมถงึ

เพือ่อ านวยความสะดวก และเพือ่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ ้

ถอืหน่วยลงทนุ  

 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

หากมกีารผิดนัดช าระหนี้หรือมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสทิธเิรียกรอ้งของกองทุนจะไม่

สามารถช าระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกันและมใิชห่ลักประกันเพื่อกองทุน

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารจัดการกองทนุ  

 

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได ้

สทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการตามหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 16.3 

กอ่นแลว้  

16.1.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดป้ฏบัิตติามขอ้ 16.1.1 หรอืขอ้ 16.3 บรษัิทจัดการจะไมน่ าทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระ

หนี้ดว้ยทรัพย์สนิอืน่ และเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพย์สนิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้มารวมค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิอง

กองทนุ และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้

ตกลงรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนก าหนด

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากเงนิส ารองรายไดห้รือ

ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิ

ไดสุ้ทธิจากทรัพย์สนิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้คืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีสทิธิในเงินไดสุ้ทธนัิ้นภายใน 45 วัน

นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่มเีงินไดสุ้ทธ ิและแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ 

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

ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  

16.1.4 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุรวมไดรั้บช าระหนี้

ตามตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งดังกล่าวเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้ผูกพัน ขอ้ 

16.1.3 โดยอนุโลม  

 

16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.2.1 กอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามมตพิเิศษ  

 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีก่องทนุ

รวมจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระ

หนี้  

 

16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยส์นินั้นเพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจะด าเนนิการกับทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี้  

(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกล่าว

ตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว

ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการ

ยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกล่าว ในกรณีที่มี

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุ  

16.3 ในกรณีทีม่ ีพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสทิธเิรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสาร

แหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการ

รับช าระหนี้ก็ได ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดังกล่าว บรษัิทจัดการจะไม่น าตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งนั้นมารวม

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  
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เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้

จากการรับช าระหนี้ไมคุ่ม้กับภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดสุ้ทธิ

ดังกลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้ี

การจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิ้นไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายใน

การเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดิังกลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้ 

 

การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีป่รากฏ

ชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้  

 

17. การจัดท าทะเบยีนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ากัดในการโอนหน่วยลงทนุ :  

 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีจั่ดใหม้ทีะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้ันนษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากัด

สทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ใน

กรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท า

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ และการโอน

หน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนดในโครงการ

จัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ง) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุ

รวมหุน้ระยะยาวทีจั่ดตัง้ข ึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ  
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18. ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ :  

18.1. หลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(1) กองทนุรวมมขีอ้จ ากัดในการถอืหน่วยลงทนุทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดจะถือหน่วยลงทุนไดต้อ้งไม่เกนิ

หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  

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

ตลาดทนุ หรอื เป็นการถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีม่ลีักษณะครบถว้นตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศ

ก าหนด  

(3) กองทนุมขีอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา 

หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกอง ทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่าวและบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วน

ซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนิน กจิกรรม ในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่ ซือ้ ขาย โอน หน่วย

ลงทนุของ กองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

18.2. สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุกรณีทีถ่อืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ :  

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทุนของ

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(2) ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บ

คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  

(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมตริายชนิดหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ เวน้แต ่ 

(1) เป็นชนดิหน่วยลงทนุทีม่บีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเพยีงรายเดยีวหรอืกลุม่เดยีวเป็น  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดินัน้ จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่ 

(2) เป็นการถอืหน่วยลงทนุทีม่ลีักษณะตามทีก่ าหนด อาท ิเป็นบคุคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต ้

โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีัญชาตไิทยหรือผ่านบัญชแีบบไม่

เปิดเผยชือ่ (omnibus account)  

 

กลุ่มบุคคลเดยีวกัน ตามขอ้ 18.1 และ 18.2 หมายความว่า บุคคลทีม่คีวามสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ

หลายลักษณะดังตอ่ไปนี้  

(1) คูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ  

(2) นิตบิุคคล และผูถ้ือหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบิุคคลนั้นซึง่ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิตบิุคคลดังกล่าวไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด  

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

 

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดจะถอืหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑ์

เกีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
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19. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิท

จัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้

ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผูกพันตามมต ิ

 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้ือว่ามตนัิ้น

เสยีไป 

 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคญั ตอ้งไดรั้บมติ

พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วย

ลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุที่

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

เป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดรั้บผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วย

ลงทนุไมเ่ทา่กัน ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แต่

กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก

หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ

ของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพัน :  

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระส าคัญทีเ่ป็นไป

ตามและไมข่ัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดย

อาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผูกพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพันคูส่ัญญา 

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อื

หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  
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(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณี

กองทนุรวมมปีระกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน

เสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังตอ่ไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดย

ไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดรั้บ

มตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนั้นเหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไมว่า่กรณีใด 

 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ 

พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผกูพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้ม

ทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม  

 

21. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไมม่ ี 

 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมม่ ี 

 

22. การเลกิกองทนุรวม :  

 

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด  

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้  

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กันคดิเป็นจ านวน

เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณา

ระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกันซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วย

ลงทนุเทา่นัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจริตและ

สมเหตสุมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมี
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ทรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดรั้บผลกระทบ

จากการขายคนืนัน้  

 

ความใน ขอ้ (2) วรรคหนึง่และวรรคสองมใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมดังนี้  

(ก) กองทนุรวมตลาดเงนิ  

(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ  

(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร ์ 

(ง) กองทนุรวมดัชนี  

(จ) กองทนุรวมอทีเีอฟ  

 

(3) บรษัิทจัดการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดเมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มี

ความเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุน

รวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ 22.1 (2) วรรคสามมาใชบั้งคับโดยอนุโลม  

 

(4) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 50 

ลา้นบาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุรวม  

 

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

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

ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ  

 

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

วา่อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปเพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

เป็นการเฉพาะหรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธรุกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดและส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมหรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จงแสดงเหตุผล 

ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีที่ไม่มกีารชีแ้จง หรือชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ชือ่ไดว้่าการจัดตัง้

กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปอยา่งแทจ้รงิ และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิท

จัดการกองทุนรวมท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่

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

ทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ  

 

22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

 

- กรณีหนว่ยลงทุนชนดิท ัว่ไปและชนดิ F 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เพือ่เลกิกองทนุรวมดังกลา่ว  

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

22.1 ขอ้ (2) หรอื 22.1 ขอ้ (3)  

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน  
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รวมทัง้แจง้เป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และส านักงานทราบดว้ย ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกดิ

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

(3) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเปิดดงักลา่วภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1 

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

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ 

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

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

ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมเปิดนัน้  

 

- กรณีหนว่ยลงทุนชนดิเพือ่การออม  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เพือ่เลกิกองทนุ  

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

ขอ้ 3  

2. แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็น

หนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และส านักงานทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1 ขอ้ 1 

หรอื 22.1 ขอ้ 2 หรอื 22.1 ขอ้ 3 โดยขอ้มลูทีแ่จง้ดังกลา่วตอ้งมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยดังนี้  

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะด าเนนิการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอืน่ 

ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(ข) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมอืน่อกีทอดหนึ่ง ผูถ้ือหน่วย

ลงทนุสามารถแจง้ตอ่บรษัิทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอืน่ทีผู่ถ้ ือหน่วย

ลงทุนก าหนด และผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเมือ่เป็นไปตาม

เงือ่นไขโดยครบถว้นดังนี้  

(1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอืน่ทีอ่ยู่

ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเดยีวกัน  

(2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลา

ดังกลา่วบรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งค านงึถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการ

ลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมดังกล่าวภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์

ตามขอ้ 22.1 ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3  

4. รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการตามขอ้ 3 ภายใน 10 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1 ขอ้ 1 หรือ 

22.1 ขอ้ 2 หรอื 22.1 ขอ้ 3  

5. ด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมอืน่ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไมช่กัชา้  

 

เมือ่ไดด้ าเนนิการตามขอ้ 1-5 แลว้ ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมนัน้  

 

23. การช าระบัญชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

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

เพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้



 

 

กองทุนเปิดภัทร พาสซฟี โกลบอล อคิวติี ้                                                  หนา้ 29              

 

กระท าการอื่นใดตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จส ิ้น ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่

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

ทรัพยส์นิของกองทนุและผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่ง

เหลอือยูต่ามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ 

วันเลกิโครงการ  

 

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

และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ หากปรากฎวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพยส์นิ

ดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

ในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะ

อา้งองิทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์ 

 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเต ิมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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