


 

 
 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

                                      กองทนุเปิดภัทร สตราทิจคิ แอสเซท็ อโลเคชั่น 
 
 

เสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป 

มูลคา่โครงการ 15,000,000,000 บาท จ านวนหนว่ยลงทนุ 1,500,000,000 หนว่ย  

มูลคา่ทีต่ราไว้หนว่ยละ 10 บาท ราคาเสนอขายคร้ังแรกหนว่ยละ 10 บาท 
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ เกียรตนิาคนิภัทร จ ากดั 
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปดิภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น 

PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRA SG-AA FUND) 
 

ค าเตือน/ข้อแนะน า 
 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เม่ือ

กองทุนน าเงินบาทไปซ้ือหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรือเม่ือบริษัทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ในสัดส่วนที่มากกว่า กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่า 
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกั บ
อัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  มีแนวโน้มแข็งค่า  
ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่  ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซ่ึงท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้  

 กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และ/หรือ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎ
ข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบ้ีย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ดังนั้น จึงท าให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสม
กับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  
การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในกา รค านวณ 
ค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือ 
ตัวแปรที่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ 
ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซ่ึงอาจส่งผลให้การเข้าท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด  (Active 
management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของ
ผู้จัดการกองทุนท่ีอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูง
กว่าดัชนีชี้วัดได้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กรณีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
 ผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และที่แก้ไข
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เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเง่ือนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ
ลงทุนหรือการซ้ือและหรือขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หากการลงทุนและหรือการซ้ือขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษี
อากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องช าระคืนภาษีและหรือมีเบ้ียปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
อื่น ทั้งนี้บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม 
ดอกเบ้ีย และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน 

 ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวล
รัษฏากรก าหนด ซ่ึงผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนและ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด มิฉะนั้นจะต้องช าระ
เงินเพิ่มและหรือเบ้ียปรับตามประมวลรัษฏากร 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา และ
หากการช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินเพิ่มและ/
หรือเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับและภาระภาษีที่อาจ
เกิดขึ้นเม่ือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุน จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรก าหนด 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันได้ 

 ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
เป็นการช่ัวคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือ
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเง่ือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอ 
สงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับค าสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกครั้งหลังจากปิดรับค า
สั่งซ้ือ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน 
รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนที่ได้รับการแต่งตั้ง 

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

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เม่ือเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน 

 กองทุนอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือ
หน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://am.kkpfg.com 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
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เม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  และควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ  ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือช้ีชวน 

 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าสั่งไว้   

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่  
https://am.kkpfg.com 

 กองทุนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ  ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ
กองทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของกองทุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมสนับสนุน
การตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9855 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน
ตามค าจ ากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศ
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือ  การสั่งการของหน่วยงานผู้มีอ านาจ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอก
เงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็น
ระยะๆ รวมทั้ง การด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการ
กองทุนที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจน 
ข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วยลงทุนที่จัดท าขี้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน 

http://www.sec.or.th/
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 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน
ความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับ
เปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือช้ีชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน และ/หรือ ตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุน
ไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้
ตามปกติ 

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

 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนที่ตนถือ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืน
เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น 
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ท าให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอก
แยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการ
ให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ 
ขายและรับซ้ือคืนที่ใช้ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของ
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซ้ือคืนที่ใช้ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน   
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน
ภายในกองทุนเดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการและ/หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน
ภายในกองทุนนี้  โดยจะประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนที่ใช้ในการ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
ส าหรับผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน  ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจ
ได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบ้ียประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุน และอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน  

 กองทุนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซ่ึ งผลการด าเนินงานของกองทุนไม่ได้
ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ  รวมถึงบริษัทประกันชีวิต
และบริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์ 

 เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติ  สิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่างไป
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จากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด  ผู้ลงทุน
จึงต้องศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ  โดยสามารถติดต่อขอรับ
รายละเอียดเง่ือนไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้อมูล
ผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือช้ีชวนของกองทุนและข้อมูลกองทุน
ที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกคร้ัง 

 เงินค่าเบ้ียประกันชีวิตส่วนที่น าไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น ๆ  โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้ าประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี  เงินค่าเบ้ียประกันชีวิตส่วนที่น าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจอาจมี
มูลค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการด าเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน  โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ 

 ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ 
เง่ือนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด 

 หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัท
ประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
ก าหนด  

 ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  บริษัทจัดการจะ
จัดส่งประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  และหลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้
รวบรวมมติของผู้เอาประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลา
ตามที่ตกลงกัน 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้ 
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซ้ือขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด และ
วิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 กรณีผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 
5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  
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ประเภทและนโยบายการลงทุน 
 

ชื่อ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND  
(PHATRA SG-AA FUND) 

ประเภทโครงการ - กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund)   
- กองทุนรวมผสม 
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

นโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล ไม่มี 

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
จ านวนเงินทุนของโครงการ 15,000 ล้านบาท 
มูลค่าขั้นต่ าของการซ้ือคร้ังแรก  หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป :  1,000 บาท 

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :  1,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ าของการซ้ือครั้งถัดไป หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป :  1,000 บาท 

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :  1,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืน หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป :  0 บาท 

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :  0 บาท 
จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการสั่งขายคืน หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป :  0 หน่วย 

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :   0 หน่วย 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป :  0 บาท 

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :   0 บาท 
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป :  100 หน่วย 

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม :   100 หน่วย 
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน 20 พฤษภาคม 2554 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 19 สิงหาคม 2554 

รอบระยะเวลาบัญชี 30 มิถุนายน ของทุกปี 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนใน  
ตราสารทุน ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุน ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยที่บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้ค าแนะน าในด้าน
การลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
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กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้านอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตามสภาวการณ์ตลาด
หรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุน
ได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และกองทุนอาจมีไว้ซึ่ง 
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
 กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปล่ียนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว จะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Over-the-Counter derivatives) 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ 
ก าไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยท าการขายคืน มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยท าการซื้อกองทุน 
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ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
 การก าหนดประเภทของผู้ลงทุน  

          - กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป  
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

          - กองทุนรวมนี้มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ดังนี้   
หน่วยลงทุน ชื่อย่อ ค าอธิบายเพิ่มเติม 
1. ชนิดทั่วไป PHATRA SG-AA เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนใน 

ตราสารที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.  ชนิดเพื่อการออม PHATRA SG-AA-SSF เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนใน 

ตราสารที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2562 และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเ ติม  ทั้ งนี้  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้องก าหนด 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดส้ินไป
หรือเปล่ียนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปล่ียนแปลง
ไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอ
ขายหรือรับค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกคร้ังหลังจากปิดรับค าส่ังซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็น
การชั่วคราวหรือถาวร 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ปรับปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผู้ลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเปล่ียนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม 
โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มีข้อความดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิด
ขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลังได้ โดยจะปฏิบัติตามแนวทางที่ส านักงาน กลต.ก าหนด 

 
วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน  และปันส่วนให้กับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยเฉล่ียตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า หลังจากการปรับปรุงรายการที่
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เก่ียวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (เช่น รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

กรณีวันแรกของการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉล่ียโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน 

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ  จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 
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 รายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป  200,000.00 
บาท  

 
กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดเพื่อการออม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ าหน่ายได้ 
หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย(ถ้ามี) (บาท) 

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันแรก 10,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดทั่วไป = 10,000x1,000,000.00  
/1,000,000.00 = 10,000 

10,000.00 10,000.00 0.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย 
ของกองทุน 

 1,010,000.00   1,010,000.00  0.00  

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) 
- สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป  
(+VAT)  
= 1.07% 

 
          (29.61) 

  
            (29.61) 

 
       0.00 

- สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
(+VAT) = 0.0535% 

 (1.48) (1.48) 0.00 

- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 (+VAT) = 0.107%  

(2.96) (2.96) 0.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  1,009,965.95 1,009,965.95  0.00  
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 100,000.0000 100,000.0000 0.00 
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.0996 10.0996 0.0000 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
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วันที่ 2 :  
ท าการเพิ่ม/ลดหน่วยจากรายการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิด

ทั่วไป 300,000.00 บาท และรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 200,000.00 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สอง 
15,000.00 บาท  

และในวันนี้มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 200,000.00 บาท  
 กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดเพื่อการออม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า 
(บาท) 

 1,009,965.95   1,009,965.95   0.00  

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุนของวันท าการ
ก่อนหน้า 

   - รายการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป    
(+100,000 บาท) 

100,000.00   100,000.00  0.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุงมูลค่า 
เพิ่มหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า 

1,109,965.95  1,109,965.95 0.00  

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 จ านวนเงิน  
15,000.00 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดทั่วไป = 15,000 x1,109,965.95/ 
 1,109965.95 = 15,000.00 บาท 

 15,000.00  15,000.00  0.00   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 1,124,965.95  1,124,965.95 0.00 
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) 
- สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป  
(+VAT)  = 1.07%   (32.98) 

 
(32.98)                             (0.00) 

- สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
(+VAT) = 0.0535%  

 (1.65)  (1.65)  (0.00) 

- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 (+VAT)=0.107%  

 (3.30)  (3.30)  (0.00) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 1,124,928.02 1,124,928.02   0.00  
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

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

   
  - ชนิดทั่วไป = 100,000.00 / 10.0996  
= 9,901.3822หน่วย 

9,901.3822 9,901.3822 0.0000 

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 109,901.3822 109,901.3822    0.0000  
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.2358 10.2358 0.0000 
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หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
 
วันที่ 3 :  
ท าการเพิ่มหน่วยลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า (จากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจ านวน 
20,000.00 บาท ) สมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 20,000.00 บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดเพื่อการออม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ของวันก่อนหน้า (บาท) 

1,124928.02 1,124,928.02 0.00 

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลดหน่วยลงทุน 
ของวันท าการก่อนหน้า 
- รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

200,000.00 0.00 200,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลด 
หน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า 

1,324,928.02 1,124,928.02 200,000.00 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 จ านวนเงิน  
20,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดทั่วไป = 20,000 x 1,124,928.02 /  
1,324,928.02 =  16,980.97 บาท 
- ชนิดเพื่อการออม = 20,000 x 200,000.00 /  
1,324,928.02 =  3,019.03 บาท 

 20,000.00  16,980.97  3,019.03 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 1,344,928.02 1,141,908.99 203,019.03  
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365) 
- สมมติค่าธรรมเนียมการจัดการชนิดทั่วไป  
(+VAT) = 1.07% 

 
          (39.43) 

 
(33.48) 

 
(5.95) 

 (คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)     
- สมมติค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
(+VAT) = 0.0535%  
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(1.97) (1.67) (0.30) 

- สมมติค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  
(+VAT)=0.107% 
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(3.94) (3.35) (0.59) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  1,344,882.68 1,141,870.49 203,012.19 
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
จ านวนหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า  
(หน่วย) 
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น 

 
109,901.3822 
19,539.2642 

 
109,901.3822 

0.0000 

 
0.0000 

19,539.2642 
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กองทุนรวม ชนิดทั่วไป ชนิดเพื่อการออม 

   - ชนิดเพื่อการออม 200,000.00 / 10.2358 
 = 19,539.2642 หน่วย 

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 129,440.6464 109,901.3822 19,539.2642 
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.3899 10.3899 10.3899 
หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
 
ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว ส าหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติมให้บริษัทจัดการกองทุนรวมค านวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

 

2. กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
 กองทุนนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 15,000 ล้านบาท  

บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นใดที่เก่ียวข้องในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ซึ่งการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน 
การด าเนินการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 
 กองทุนนี้มีระดับความเส่ียงอยู่ในระดับ 5 (เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง) หากพิจารณาตามค าแนะน าเร่ืองการจัดสรร  

การลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเส่ียงได้ต้ังแต่ระดับสูง โดยผู้ลงทุนต้องการลงทุนระยะ
กลางถึงยาว และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้จัดการ
กองทุนจะมีการปรับเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม  

 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารที่หลากหลายได้ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่มี  
ความเส่ียงสูง (high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองค า น้ ามัน เป็นต้น) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย
เป็นความเส่ียงทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนสามารถรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้  
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนเป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นจึงยังมีความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเหลืออยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับความเส่ียงของ  
อัตราแลกเปล่ียนได ้
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ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF) 
 ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF) ต้องสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนใน 

ตราสารที่หลากหลาย รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่
เก่ียวข้องและประมวลรัษฎากรก าหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด มิฉะนั้นจะต้อง
ช าระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี) 

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน  อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนใน
หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินหลายประเภทที่มีลักษณะและระดับความเส่ียงที่แตกต่างกัน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้  
 ตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงสูง (high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองค า น้ ามัน เป็นต้น) สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า  ความผันผวนและระดับราคาของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินเหล่านี้อาจมีผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เปล่ียนแปลงขึ้นลงทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF) 
 ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF) ต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่

เก่ียวข้องและประมวลรัษฎากรก าหนด จึงไม่มีสภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย 
จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก าหนด มิฉะนั้นจะต้องช าระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี) 

 
5. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร  

 เป็นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น   
 

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
 กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 กรกฎาคม  ถึง วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี 

 
7. กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่อเงินลงทุนเป็นอย่างไร? 
 กองทุนอาจจะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง กองทุนมีการก าหนดอัตราส่วนการลงทุนของตราสารดังกล่าว โดย net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศก าหนด ทั้งนี้ 
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ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ และจะด าเนินการติดตามการจัดการลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนด
ไว้ การมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจมีผลดีและผลเสียต่อกองทุนก็ได้ ในกรณีที่มีผลลบต่อกองทุน เช่น ความผันผวนของ
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หรือการคาดการณ์ของกองทุนออกมาในทางไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นจริง จึงอาจจะ
ส่งผลให้กองทุนขาดทุนได้ 
 

8. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด    
  

 สัดส่วน (%) 
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 15 

2.  ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

35 

3. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

15 

4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

10 

5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
(PF & REIT Total Return Index)  

5 

6. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts  ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุก
ประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มี
ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน 

5 

7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

3 

8.  ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

2 

9.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  

5 

 
บริษัทจัดการและกองทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเป็นรายไตรมาสถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบของทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทในตัวชี้วัดและหรือน้ าหนักขององค์ประกอบของทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการและกองทุนขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงความถ่ีในการพิจารณาดังกล่าว โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มี  
การเปล่ียนตัวชี้วัด ค าอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปล่ียนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 

ค าถามค าตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน 
 

ข้อก าหนดการซ้ือขาย 
Q : ท่านต้องลงทุนเป็นจ านวนเงินเท่าใด และค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร 
A : ท่านสามารถลงทุนเป็นจ านวนเงินขั้นต่ า 1,000 บาท ส าหรับการส่ังซื้อคร้ังแรก และเป็นจ านวนเงินขั้นต่ า 1,000 บาท 

ในการส่ังซื้อคร้ังถัดไป โดยสามารถค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่ ผู้ลงทุนจะได้รับจากจ านวนหน่วยลงทุน = มูลค่า 
การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)] 

 
Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร และมีวิธีการซ้ือ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอย่างไร  
A : ท่านสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด โทร 02 305 9800 (ทีมสนับสนุน

การตลาดและพัฒนาช่องทาง)  แฟกซ์ 02 305 9803-4 และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้า
วันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 
 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมี

การก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอ านาจประกาศก าหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้
บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
บุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary 
Public)  
3. เอกสารการท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ 
และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่
มีอ านาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนดของกองทุนหลัก  
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4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของ
กองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจร้องขอ  

 

โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัท
จัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ 

 
การเปิดบัญชีกองทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการและ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ โดยผู้จองซ้ือต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ
เปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี ้

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/ 
ผู้สนใจลงทุน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี* 

กรณีบุคคลธรรมดา  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
กรณีนิติบุคคล  ส าเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจได้

ลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความ
ถูกต้องแล้ว  

 ตัวอย่างลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลง
นามรับรองความถูกต้อง 

 หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์
ออกให้  

กรณีบัญชีร่วม  
(ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 4 คน) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องก าหนด 

** การก าหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทจัดการก าหนด 

 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้า
วันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 
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ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นคร้ังแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 

 
 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนดได้ที่บริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม ได้ทุกวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน      
ความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุน  
การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้
กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม  สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้
ตามปกติ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
 เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดส้ินไปหรือ
เปล่ียนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับค าส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกคร้ังหลังจากปิดรับค าส่ังซื้อ/
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
 

 การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปิดรับค าส่ังขายคืน ในทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. ได้ที่บริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม 
ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วัน
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยช าระเงินคืน
ให้ตามที่ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้า  
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับ
เปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้
กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้
ตามปกติ 
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ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF) 
หลักการและรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์และ/
หรือวิธีการที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด หรือที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง โดย ณ ขณะที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมคร้ังแรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องได้ก าหนดให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน 
(FIFO) 
 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
กรณีหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHATRA SG-AA) 
o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า :  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) 
ตามข้อก าหนดการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) 

ตามข้อก าหนดการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 
 

 กรณีลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHATRA SG-AA-SSF) 
o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า :  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) 
ตามข้อก าหนดการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก :  
 ในกรณีที่กองทุนนี้ เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปิดรับค าส่ังสับเปล่ียนออกจาก  

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน  
ชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือให้ด าเนินการเป็น
อย่างอื่น 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยท ารายการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกัน  รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการ และ/หรือรายละเอียดการสับเปล่ียน
ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซึ่งวันหยุดท าการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน
ไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าส่ังซื้อ/ขายคืน/สับเปล่ียน
หน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 
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 ชื่อบัญชีในการสั่งซ้ือกองทุน  
“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 โดยถือว่ า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

 
Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 
A : บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ดังนี้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. 
Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ 
มีถ่ินฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/
หรือ เป็นบุคคลที่เ ก่ียวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
ซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท าให้บริษัท
จัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน 

 ในกรณีที่ค าส่ังซื้อจะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและ
จัดการกองทุน หรือท าให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออมหมดส้ินไปหรือ
เปล่ียนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เปล่ียนแปลงไป และ/หรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ  
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ขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสนอขายหรือรับค าส่ังซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกคร้ังหลังจากปิดรับค า
ส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

 
Q : กองทุนมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
A : การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ ข้อ 10) 

 บริษัทจัดการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ได้มีค าส่ังขายคืน  
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถ
จ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้
รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน) 

 
การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง (รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ 
ข้อ 11) 
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ั งซื้อ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียน 
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ 

 ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ 
 กรณีมีเหตุจ าเป็นโดยความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (ให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน

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

 ส าหรับกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 
- ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ 
- ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี 
- มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

 บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 
การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(เฉพาะการขาย) 

 อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และ
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การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ 
ไม่เกิน 3 วันท าการ 

 กรณีอยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว  
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และการเลิก
กองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

 
การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ  
หยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยาย
ระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
 

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

วิธีการโอนหน่วยลงทุน:  
(1) ผู้โอนจะต้องมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือส านักงานผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก” ในส่วนของ 
“การเปิดบัญชีกองทุน” ผู้โอนจึงจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับโอนได้  

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 15.3 เร่ือง 
“ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"  

(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี  

(4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องน าส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนเพื่อท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบ 
หน่วยลงทุน จะต้องย่ืนเร่ืองการขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 14 เร่ื อง 
“การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทุน
และออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันขอโอน
หน่วยลงทุน โดยค าขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ข้อ 13 เร่ือง “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วย
ลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลง/แก้ไขวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยการกระท าดังกล่าวไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน  
เป็นส าคัญ 
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ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(2) โอนหน่วยลงทุนตามค าส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
(3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) 
และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถ่ิน
ฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/
หรือ เป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัด
ให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธค าส่ังการโอนหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ท าให้
บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียง
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน 

 
           2) กรณีส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็น
ประกันได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต  
กรณีข้างต้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมวิธีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้  เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม   
 

Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด? 

A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 
1) เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com 
2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) 

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

 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนที่ตนถือ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ  การคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่ านั้น  
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ท าให้ความผูกพันรับผิด ( liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก
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ออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการ
ให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

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

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันนี้ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ส านักงานของบริษัทจัดการและ/
หรือส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี้  โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
สิทธิของผู้ถือหน่วย 
Q : กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
A : บริษัทจัดการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับต้ังแต่วันท าการ

ถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 
 
Q : ผู้ถือหน่วยอาจถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A : - ผู้ถือหน่วยจะถูกจ ากัดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
- ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องช าระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร 
 

Q : มีข้อจ ากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ? 
A :  กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือเพิกถอนการอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม หากมีการจัดสรรหน่วย

ลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 



 

                              กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA SG-AA FUND)                                            หน้า   24                                                                                                                                        

 

ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เก่ียวข้องมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก บริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดในหัวข้อ “มี
ข้อจ ากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ ?” ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้องนั้น โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียด
โครงการกองทุนและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 

Q : ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการ 
ใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A : ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ https://am.kkpfg.com 
 

Q : กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
 อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 
A : 1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด  
        ทีมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ 

2) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ 
 3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2296-2833 

 
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 
 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
Q : บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
A : บุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม มีดังนี้ 
 

 ข้อมูลบริษัทจัดการ : 

 

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

 ดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้รับการรับรอง CAC1 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ภายใต้การบริหารจัดการ : 

 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) 

67,050.84 ล้านบาท      
 

 จ านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้
การบริหารจัดการ : 

 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) 

33 กองทุน  

                                       
1 CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption) 
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 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร : 
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 

 
คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์   
คุณยุทธพล ลาภละมูล   
คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  
คุณกุลนันท์ ซานไทโว 
คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ 

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

2) คณะผู้บริหาร ได้แก่ 
 

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

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

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน : 
 

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

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

 รายชื่อผู้จัดการกองทุน : 
1) คุณเศรษฐา ปวีณอภิชาต 
    (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

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

- CFA level 1 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้จัดการกองทุน  
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.เกียรตินาคินภัทร จ ากัด  
สายงานจัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
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บลจ. เอเชียเวลท์ จ ากัด ฝ่ายลงทุน  
- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส   
บลจ. ธนชาต จ ากัด ฝ่ายลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน   
บลจ. เกียรตินาคิน จ ากัด ฝ่ายลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน   
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายลงทุน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
3) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์ 

(ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

-  ผู้จัดการกองทุน  สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

-  บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศและ
กองทุนรวมตราสารทางเลือก 

-   วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
 4)  คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี 
      (ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- CFA Level 1 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้           
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จ ากัด      

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการกองทุนรวมตลาดเงินและ
กองทุนรวมตราสารหนี้ 

- ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน 
5)  คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ 
     (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

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

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

- อดีตผู้จัดการกองทุน   
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สายงานจัดการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน)  

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

6)  คุณสุราช เซที, CFA 
     (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- CFA charterholder 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร 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.เกียรตินาคินภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้จัดการกองทุน  
บลจ. เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

8)  คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA 
(ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA Charterholder 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จ ากัด  

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน   
สายงานจัดการลงทุน บลจ.ภัทร จ ากัด  

- อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเส่ียงอาวุโส  
ฝ่ายบริหารความเส่ียงองค์กร บริษัท ทิสโก้ 
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารทุนและ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตราสารทุน
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

9)  คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM 
    (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท Investment Management, Cass 
Business School 
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- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA Charterholder 
- Certified FRM 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้อ านวยการงานลงทุนตราสารหนี้  
บลจ.เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

- อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
บลจ.ทหารไทย จ ากัด 

- อดีตผู้จัดการลงทุน 
ฝ่ายบริหารเงิน 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ 
- ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปล่ียน 

10)  คุณริสา ศิริวัฒน์, CFA 
  (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) 

- CFA Charterholder 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน 
 บลจ.เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

- อดีตนักวิเคราะห์การลงทุน   
บริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต จ ากัด 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ 
- ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน 
11) คุณยุทธพล ลาภละมูล , CFA 
      (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

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

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

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

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน 

12) คุณอลิสา  กัมพลพันธ์ 
      (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel 
University 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน  
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บลจ.เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
- ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล  
สายงานจัดการลงทุน บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

- อดีตผู้จัดการกองทุน  
สายงานจัดการลงทุน บลจ. ยูโอบี (ไทย) จ ากัด 

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

 

 
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

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

 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ : 0-2359-0000   

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

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

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ 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 : 0-2846-8649 

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

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

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

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

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

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 : 0-2638-5000, 0-2287-6000  

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ : 0-2684-8888 

 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 : 0-2680-5000 

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

 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด    โทรศัพท์ : 0-2223-2288  

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2862-9797 
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 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด   โทรศัพท์ :0-2861-5508   

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

 บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด    โทรศัพท์ : 0-2009-8888 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์ :  0-2795-1000  

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

 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์: 02 626 7777-8 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)    โทรศัพท์: 1572  

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จ ากัด  โทรศัพท์ : 0-2026-5100 
 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งต้ัง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการ

ก าหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแล

ของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ต้ังแต่วันท าการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ใน
หนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่ส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่น
ใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญ ชี
กองทุนเพิ่มเติม สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ 

 
Q : ใครเป็นนายทะเบียนปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การช าระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย

เป็นไปอย่างถูกต้อง 
A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด เป็นผู้ปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9807-9 
 

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 
A : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)   ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ 

โทรศัพท์ 02-296-2833 
ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งต้ังแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายใน
การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

 

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 
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ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนจากช่องทางใด ? 
A : 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด  
     ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 
 2.  https://am.kkpfg.com 
 3. ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งต้ัง 
 

 มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือไม่ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ https://am.kkpfg.com 
 
 

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก 
ฯลฯ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม มูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
ทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปัจจัยความเส่ียงต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงความเส่ียงดังต่อไปนี้   

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผล
ประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk)  
ความเ ส่ียงจากการที่การ ตัดสินใจลงทุน  การวิ เคราะห์
หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่
สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีช้ีวัดได้ 

บริษัทจัดการพิจารณาการกระจายความเส่ียงในการลงทุนใน 
ตราสารต่าง ๆ  โดยการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดทุน และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา อาทิ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และลักษณะ
การประกอบธุรกิจ รวมทั้งติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจัย
ดังกล่าวที่อาจมีผลต่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงจากตลาด (Market risk) ความเส่ียงที่เกิดจาก
ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลดเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร 
หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเส่ียงจากความ
ผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดที่ส่งผลให้ราคา
หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดลง 

บริษัทจัดการพิจารณาการกระจายความเส่ียงในการลงทุนในตรา
สารต่างๆ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสารคุณลักษณะ 
และสภาวการณ์ของตลาด รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง อันอาจ
ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสาร 
อีกทั้งบริษัทจัดการยังมีการวัด และควบคุมความเส่ียงด้านตลาด
ของตราสารที่ ก องทุ นลงทุ น ด้ วย เค ร่ืองมือที่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล 



 

                              กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA SG-AA FUND)                                            หน้า   32                                                                                                                                        

 

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk) ความเส่ียงจากการที่ ผู้
ออกตราสารหรือผู้ค้ าประกันตราสารหรือคู่สัญญาที่กองทุนไป
ลงทุนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือปฏิเสธการช าระเงิน
ต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด หรือช าระไม่ครบตามจ านวน
ที่สัญญาไว้ 

บริษัทจัดการจะท าการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของผู้
ออกตราสารหรือคู่สัญญา อาทิ ผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาก่อนที่
จะมีการลงทุน และติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจัยดังกล่าวที่มี
ผลต่อผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัท
จัดการยังมีการวัดและควบคุมสัดส่วนการลงทุนในแต่ละผู้ออก/
คู่สัญญา ตามที่คณะกรรมบริหารความเส่ียงของบริษัทก าหนด 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง 
(High yield bond risk) ความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนในตรา
สารหนี้ที่มีความเส่ียงสูง ได้แก่ ตราสารหนี้ที่อยู่ต่ ากว่าระดับที่
น่าลงทุน (Non-investment grade bond) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต (Unrated bond) ซึ่งตราสารหนี้
ดังกล่าวจะมีความเส่ียงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพ
คล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับที่น่า
ลงทุน (Investment grade bond) 

บริษัทจัดการจะท าการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของผู้
ออกตราสาร เช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิต
ในระดับน่าลงทุน (Investment grade bond) อีกทั้งบริษัทจัดการ
จะมีเกณฑ์ในการคัดกรองตราสารหนี้เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน
ตราสารหนี้ประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อลดความเส่ียงจากการ
ลงทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and 
political risk) ความเ ส่ียงที่ เ กิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ 
ตลาดทุนและตลาดเงิน  รวมถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย การ
ท าธุรกรรมทางเงิน เป็นต้น 

บริษัทจัดการจะท าการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินตลาด
ทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุน
อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศ
นั้นๆ ทั้งก่อนและหลังการลงทุน 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) 
ความเส่ียงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุน
ถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรือ
อาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ 

กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับความคล่องตัวในการบริหารกองทุน 
อีกทั้งบริษัทจัดการยังมีการวัด และควบคุมความเส่ียงด้านสภาพ
คล่องของตราสาร เพื่อลดผลกระทบด้านราคาและระยะเวลาใน
การซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ 

ความเสี่ยงจากการเข้ าท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Derivative risk) การพิ จารณาลงทุนใน สัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อาจส่งผลให้
กองมีความเส่ียงเพิ่มขึ้น ดังนี ้

 ความเสี่ยงที่เกิดจากทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิงไม่ได้
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  ซึ่งอาจท าให้ผลตอบแทนที่
ได้รับไม่เป็นไปตามคาดไว้ หรืออาจท าให้เกิดการขาดทุน
บางส่วน 
 

 

 
 
 
 

 บริษัทจัดการจะพิจารณาทิศทางของสินทรัพย์อ้างอิง โดย
ศึกษาจากข้อมูลตลาดแต่ละช่วงเวลา  และ /หรือแต่ละ
สถานการณ์ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของ
สินทรัพย์อ้างอิง ก่อนที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญา
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage 
risk) การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจใช้
เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง 
(Underlying) โดยตรง  ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาของการ
ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีอัตราการ
แกว่งตัวเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิง 
(Underlying) และอาจท าให้ผู้ถือตราสารฯมีก าไรหรือ
ขาดทุนในอัตราที่ สูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิง 
(Underlying) โดยตรง 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร คือความเส่ียงที่
ก อ ง ทุ น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ข า ย สั ญญา ซื้ อ ข า ย ล่ ว ง ห น้ า
(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ในระยะเวลาและ/
หรือราคาที่เหมาะสม 

ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบคณะกรรมบริหารความเส่ียง
ของบริษัทก าหนด นอกจากนี้บริษัทจัดการจะท าการติดตาม
ปัจจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้มีการเข้าท าสัญญาฯ
ดังกล่าวไปแล้ว  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะพิจารณาและควบคุมฐานะการลงทุนสุทธิ 
(Net exposure) ก่อนและหลังเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อให้ผลขาดทุนสูงสุดที่
อาจจะเกิดขึ้นของสัญญาฯดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และเป็นไปตามที่คณะกรรมบริหารความเส่ียงของบริษัท
ก าหนด 
 

 

 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่สามารถขายคืนให้กับผู้
ออกได้ ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดในการโอนเปล่ียนมือ 

ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk) ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ในประเทศที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน เช่น การออก
มาตรกา รขอ งทางกา รใน ต่างประ เทศ เมื่ อ เ กิดภาวะ
วิกฤตการณ์ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นใดอันอาจส่งผล
กระทบต่อการน าเงินกลับของกองทุน 

ผู้จัดการกองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการน าเงินลงทุนกลับของประเทศที่
เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ  โดยจะติดตามสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด   

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk) 
ความเส่ียงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน 
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเส่ียง โดยจะพิจารณาลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Hedge) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนไว้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลก าไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากอัตราแลกเปล่ียนได้ อีกทั้งการท าธุรกรรมป้องกัน
ความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนรวม
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมี
การวัด และควบคุมความเส่ียงจากการท าธุรกรรมป้องกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
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อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการที่บริษัทจัดการได้ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานดี 
รวมทั้งท าการกระจายความเส่ียงจากการลงทุน 
 
 

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 2อันดับแรกขึ้นไป 
  

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

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี

ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล
เป็นประกัน 

ไม่เกิน 20%  
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้
มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดต้ัง
ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 10%หรือ  
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark  
+ 5%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
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 นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดต้ังขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออกจัดต้ัง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้ 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1)10% หรือ  
(2)น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark  
+ 5%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
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 านองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง 
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ ต่างประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่
กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกล่าว  

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

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

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

-รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น 
MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบอายุ
กองทุน 

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

2 ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ด าเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน   
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารก่ึง
หนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(single entity limit)  
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating  

รวมกันไม่เกิน 25% 
  

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

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่
มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated) 

รวมกันไม่เกิน 15% 
  

6 derivatives ดังนี้ 
6.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เส่ียง (hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงที่มีอยู่ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเส่ียง (non-
hedging) 

global exposure limit 
กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน (รายละเอียด
ของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานประกาศก าหนด) จ ากัด net exposure ที่
เกิดจากการลงทุนใน derivativesโดยต้องไม่เกิน 
100% ของ NAV 

7 หน่วย CIS ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 
8 หน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs ไม่เกิน 15% 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ product 
limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้น

ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  

ตราสาร Basel III และศุกูก 
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของ
ผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความ
เก่ียวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน เป็นต้น  
 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็น
รายคร้ัง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายคร้ัง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม 1. 
– 9.) 
 หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) 
หรือ United States  
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
**รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออก
ตราสาร 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน 
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้   
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
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 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน   
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  
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ทั้งนี้ การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม1 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ2 

เรียกเก็บจริงรอบปี2 
1 ก.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61 

เรียกเก็บจริงรอบปี2 
1 ก.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62 

เรียกเก็บจริงรอบปี2 
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งหมดที่ประมาณการได้ 

    

      - PHATRA SG-AA ไม่เกิน 2.6750 1.477 1.477 1.479 

      - PHATRA SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.6750 N/A N/A 0.348 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
(Management Fee) 3 

 
 

   

      - PHATRA SG-AA ไม่เกิน 2.1400 1.338 1.338 1.340 

      - PHATRA SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.1400 N/A N/A 0.209 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
(Trustee Fee) 

    

      - PHATRA SG-AA ไม่เกิน 0.1070 0.032 0.032 0.032 

      - PHATRA SG-AA-SSF ไม่เกิน 0.1070 N/A N/A 0.032 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน (Registrar Fee) 

    

      - PHATRA SG-AA ไม่เกิน 0.1070 0.107 0.107 0.107 

      - PHATRA SG-AA-SSF ไม่เกิน 0.1070 N/A N/A 0.107 

1.4 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน  
(Advisory Fee) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
1.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
1.6.1 ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 
 
 

ไม่เกิน 0.5350 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่มี 

 
 
 

ไม่มี 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้ 

    

      - PHATRA SG-AA ไม่เกิน 2.6750 0.001 0.004 0.006 

      - PHATRA SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.6750 N/A N/A 0.006 

2.1 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ, ค่าประกาศ
หนังสือพิมพ์, ค่าจัดพิมพ์เอกสาร

ตามท่ีจ่ายจริง 0.001 0.004 0.006 
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รายการที่เรียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ2 

เรียกเก็บจริงรอบปี2 
1 ก.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61 

เรียกเก็บจริงรอบปี2 
1 ก.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62 

เรียกเก็บจริงรอบปี2 
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 

ส าหรับกองทุน, ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
เป็นต้น4 

 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

    

      - PHATRA SG-AA ไม่เกิน 2.6750 1.478 1.481 1.485 

      - PHATRA SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.6750 N/A N/A 0.354 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 
0.132 

[คดิเป็น 11,352,059.58 บาท] 
0.084 

[คิดเป็น 9,490,999.25 บาท] 
0.106 

[คิดเป็น 10,526,266.93 บาท] 

 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

รายการที่เรียกเก็บ 
อัตราตามโครงการ2 

เรียกเก็บจริงรอบปี2 
1 ก.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61 

เรียกเก็บจริงรอบปี2 
1 ก.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62 

เรียกเก็บจริงรอบปี2 
1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(Front-end Fee)     

      - PHATRA SG-AA ไม่เกิน 2.14 0.535 0.535 0.535 

      - PHATRA SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.14 N/A N/A ยกเว้น 

2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(Back-end Fee)  

   

      - PHATRA SG-AA ไม่เกิน 2.14 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

      - PHATRA SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.14 N/A N/A ยกเว้น 

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (Switching Fee)     

  -  กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switch Out)     

      - PHATRA SG-AA ไม่เกิน 2.14 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

      - PHATRA SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.14 N/A N/A ยกเว้น 

  -  กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switch In)     

      - PHATRA SG-AA ไม่เกิน 2.14 0.535 0.535 0.535 

      - PHATRA SG-AA-SSF ไม่เกิน 2.14 N/A N/A ยกเว้น 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน     

      - PHATRA SG-AA อัตรา 53.50 บาทต่อ 
1 รายการ 

อัตรา 50 บาทต่อ  
1 รายการ 

อัตรา 50 บาทต่อ  
1 รายการ 

อัตรา 50 บาทต่อ  
1 รายการ 

      - PHATRA SG-AA-SSF อัตรา 53.50 บาทต่อ 
1 รายการ 

N/A N/A ยกเว้น 
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1การค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน บริษัทจัดการจะ
ค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดหักด้วยมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ท่ีเกิดข้ึนในวันท าการน้ัน  
2ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
3ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว จะรวมค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนไว้แล้ว 
4ค่าใช้จ่ายอ่ืน ท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิข้ึนไป บริษัทจะเปิดเผยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว แยกเป็นรายการต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่ออนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และรายการใดๆ ท่ีมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจะรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เป็นรายการค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และแสดงไว้เป็นรายการสุดท้าย  
 
หมายเหตุ  
1) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน ข้อ 15.2.6 
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการใน อัตรา
ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ท้ังนี้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ หรือ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ี โดยจะ
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ   
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันน้ีได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)   
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 

ของ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 รายละเอียดการลงทุน 
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                              กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA SG-AA FUND)                                            หน้า   45                                                                                                                                        

 

 



 

                              กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA SG-AA FUND)                                            หน้า   46                                                                                                                                        
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 รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
- ไม่มี – 
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 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
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 รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
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 รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เป็นรายตัว 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Tris Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะส้ันมีอายุต่ ากว่า 1 ปี 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถใน
การช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 

AA  มีความเส่ียงต่ ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
ธุรกิจ  

 เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ยู่ในระดับ AAA 
A มีความเส่ียงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย

และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่ เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

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

B มีความเส่ียงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
ตั้งใจในการช าระหนี้ ได้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 

C มีความเส่ียงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถ
ในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัย
เงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ 

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระ
ดอกเบ้ียและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 

 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย
เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน 

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

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะส้ันในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะส้ันในระดับที่ยอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะส้ันที่ค่อนข้างอ่อนแอ 
          อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้
ในตระกูลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่
รวมความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้  Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต ” (Rating 
Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออก
ตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่
จะเกิดการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
อนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ ทั้งนี้ 
แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับความสามารถใน
การช าระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง  
  หรือไม่เปล่ียนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือระยะส้ัน ส าหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเ ช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดั บความน่าเช่ือถือ
ภายในประเทศไทยซ่ึงก าหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเช่ือถือนี้จะ
มอบให้ กับอันดับความน่าเ ช่ือถือที่มีความเส่ียง “น้อยที่สุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดย
ปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ าประกันโดย
รัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทาง
การเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่าการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทาง
การเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือในประเภทที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
เหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดั บหนึ่งและ 
ความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสาร
หนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยัง
จ ากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตาม
ก าหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตาม
ก าหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนิน
ธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

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

สารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี ้จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตราสาร
หนี้ซ่ึงก าลังอยู่ในภาวะผิดนัดช าระหนี ้ในปัจจุบัน        

F1 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตรา
สารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆใน
ประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้ส าหรับอันดับความ
น่าเช่ือถือที่มีความเส่ียง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออก
หรือค้ าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมี
สัญลักษณ์  “ + ”  แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือที่ก าหนด 

F2 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
ก าหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่สูงกว่า                          

F3 (tha)แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่น
หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบใน
ระยะส้ันมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตาม
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะส้ัน  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น                      
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะส้ัน 

ส าหรับประเทศไทย 
            เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเช่ือถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ระดับสากล เคร่ืองหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับ
ความน่าเช่ือถือส าหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน
ภายในอันดับความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งนี้  จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้าย
ดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเช่ือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ ากว่า  “CCC 
(tha)”   
       ส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์
ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
       สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการ
ปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมี
การเปล่ียนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับ
อันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความ
น่าเช่ือถือให้ต่ าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะ
ได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ
มักจะถูกระบุไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาส้ันๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเส่ียงในระดับต่ ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเช่ือถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับสูง และมีความเส่ียงในระดับต่ ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่ามีความนา่เช่ือถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมีความเส่ียงในระดับต่ าที่จะถูกลดอันดับ
ความนา่เช่ือถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่ามีความนา่เช่ือถืออยู่ในระดับปานกลาง  และมีความเส่ียงในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับ
ความนา่เช่ือถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่น าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพ้ืนฐานที่น าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้ และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเช่ือถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเส่ียงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถอื
ลง  
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 แสดง
ว่ามีตราสารหนี้ประเภทอืน่ที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปาน
กลางในอันดับนั้น และการก ากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอืน่ที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ าที่สุดในอันดับนัน้ 

 
 

 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.98 
 

 ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี (maximum drawdown) = -21.25% 
(ข้อมูล ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2557- 30 มิ.ย. 2563 เนื่องจากบริษัทจัดการรับโอนกองทุน PHATRA SG-AA ต้ังแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557) 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 

 หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (PHTRA SG-AA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 8,850,762,474.47 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.7319 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่
จัดตั้ง
กองทุน2 

กองทุนรวม  -5.34% 10.39% -5.34% -5.56% 0.93% 2.29% N/A 2.24% 
ตัวช้ีวัด3,6 -4.95% 11.31% -4.95% -4.24% 2.13% 3.23% N/A 2.86% 
ความผันผวนของผล
การด าเนินงาน 

16.77% 11.55% 16.77% 12.19% 7.87% 6.92% N/A 6.76% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

20.27% 14.65% 20.27% 14.63% 9.24% 8.01% N/A 7.80% 

 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน5 (%ต่อปี)  
 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A -2.93% 3.08% 8.36% 8.71% -6.31% 8.21% 
ตัวช้ีวัด3,6 N/A N/A N/A N/A -2.43% -1.40% 10.79% 9.71% -4.55% 10.27% 
ความผันผวนของผล
การด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A 8.18% 5.49% 5.44% 2.81% 4.95% 4.03% 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด 

N/A N/A N/A N/A 8.13% 6.03% 6.17% 2.66% 5.26% 4.37% 

 

1. เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2. % ต่อปี 
3. ตัวช้ีวัด :  ต้ังแต่วันที่ 15 ม.ค. 63 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนตัวชี้วัด เป็น 
(1) 25% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) +  
(2) 25% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน  

เป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + (3) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market 
อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (4)  5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (5) 10% ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX 
VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + (6) 10% ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index 
Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + (7) 5% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
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ในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index)  + (8) 5% ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts  ใน
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และป รับด้วย 
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + (9) 3% ดัชนี DBIQ Optimum 
Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + (10) 2% ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + (11) 5% 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 

หมายเหตุ:  การเปล่ียนเกณฑ์ใช้วัดผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ตัวช้ีวัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 3 
ข้อ 4 และข้อ 11) ค านวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี 

4. กองทุน PHATRA SG-AA อยู่ใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จ ากัด ต้ังแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 
5. หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวม 
จนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
6. The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level 
values licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or 
a  “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a 
“contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws, 
regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no 
copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment 
or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, 
including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics 
or other materials or information. 
 
ค าเตือน : 
1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน  
3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันที่ 19 สิงหาคม 2554 
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 หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PHTRA SG-AA SSF) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 2,190,152.31 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.7321 บาทต่อหน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตั้งแต่
จัดตั้ง
กองทุน 

กองทุนรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.29% 
ตัวช้ีวัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.58% 
ความผันผวนของผล
การด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.54% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.36% 

 

ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน5 (%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 
ตัวช้ีวัด3,6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ความผันผวนของผล
การด 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 าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2. % ต่อปี 
3. ตัวช้ีวัด :  
(1) 25% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) +  
(2) 25% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน  

เป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + (3) 5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market 
อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (4)  5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (5) 10% ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX 
VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + (6) 10% ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value 
Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน + (7) 5% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index)  + (8) 5% ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts   
ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วย 
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + (9) 3% ดัชนี DBIQ Optimum 
Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + (10) 2% ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน + (11) 5% 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี 

หมายเหตุ:  การเปล่ียนเกณฑ์ใช้วัดผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ตัวช้ีวัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตามข้อ 3 
ข้อ 4 และข้อ 11) ค านวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี 

4. กองทุน PHATRA SG-AA อยูใ่ต้การบริหารจัดการของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จ ากัด ต้ังแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 
5. หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานต้ังแต่จัดต้ังกองทุนรวม 
จนถึงวันท าการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก 
6. The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level 
values licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or 
a  “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a 
“contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws, 
regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no 
copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment 
or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, 
including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics 
or other materials or information. 
 
ค าเตือน : 
1. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
2. การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน  
3. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันที่ 19 สิงหาคม 2554 
4. เปิดบริการชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
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 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัทจัดการได้มีการเปล่ียนดัชนีชีวัด (Benchmark) ของกองทุน PHATRA SG-AA FUND โดยมีผล
ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้    

 
PHATRA SG-AA FUND 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง สัดส่วน ชื่อชี้วัด/อ้างอิง สัดส่วน  

1. ดั ชนี ผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพย์ (SET TRI) 

ร้อยละ 25 1.  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพย์ (SET TRI) 

ร้อยละ 25 - เหมือนเดิม (1. 2. 7. และ 10.) 
 
- แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุง การจัดเก็บภาษีเงินได้จาก
การลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุน
รวม (3. 4. และ 11.) 
 
- แก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง กับการ
 ปฏิบัติงานและสะท้อนถึงต้นทุน
ในการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน  (5. และ 6.)  
 
- ปรับการค านวณดัชนี The FTSE 
Strait times REIT Index ให้เป็น
ผลตอบแทนรวม (Total Return) 
เนื่องจากดัชนี ดังกล่าวที่เผยแพร่ใน 
Bloomberg ไม่ใช่ ดัชนีTotalReturn 
ดังนั้น จึงปรับดัชนีดังกล่าวให้เป็น 
Total Return โดยใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของ Bloomberg หรือ
แหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ
และได้รับการยอมรับในการค านวณ  
(8.) 
 

- แ ก้ ไ ข เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และแผนการลงทุนจริง 
(9. และ 11.) 

2. ดัชนี MSCI AC World NETR 
USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

ร้อยละ 25 2.  ดัชนี  MSCI AC World 
NETR USD Index ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ พื่ อ ค า น ว ณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ 
วันที่ค านวณผลตอบแทน 

ร้อยละ 25 

3. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-
Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 
ป ีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

ร้อยละ 5 3.  ผลตอบแทนรวมสุทธิของ
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-
Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 
ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย 

ร้อยละ 5 

4.  ดัชนีตราสารหนี้ ภาคเอกชน 
Mark-to-Market ที่ มี อั น ดั บ 
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ  
1 - 3 ป ี

ร้อยละ 5 4.  ผลตอบแทนรวมสุทธิของ
ดัชนีตราสารหนี้ ภ าคเอกชน 
Mark-to-Market ที่ มี อั น ดับ
ความน่ า เ ชื่ อ ถื อ ขอ ง ผู้ ออ ก 
ตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้น
ไป อายุ 1 - 3 ปี  ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 

ร้อยละ 5 

5.  ดัชนี  Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Total Return 
Index Value Hedged USD 

ร้อยละ 10 5.  ดัชนี Bloomberg Barclays 
GLOBAL AGGREGATE Total 
RETURN INDEX VALUE 
Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเ ส่ียงอัตรา
แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ พื่ อ ค า น ว ณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วันที่ค านวณผลตอบแทน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 10 
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6. ดัชนี  Bloomberg Barclays 
Global High Yield Total Return 
Index Value Hedged USD 

ร้อยละ 10 6. ดัชนี Bloomberg Barclays 
Global High Yield Total 
Return Index Value Hedged 
USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

ร้อยละ 10   
  

7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
(PF & REIT Total Return Index) 

ร้อยละ 5 7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองท รัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์  ( PF&REIT 
Total Return Index) 

ร้อยละ 5 

8. ดัชนี The FTSE Strait times 
REIT Index  ในสกุลเงินดอลลาร์
สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

ร้อยละ 5 8.  ดัชนี FTSE ST Real Estate 
Investment Trusts  ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็น
อัตราผลตอบแทนทุกประเภท
จากการลงทุนในหลักท รัพ ย์ 
(Total return) โดย ใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล Bloomberg หรือ
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ที่ มี ค ว า ม
น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ 
และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
ส กุ ลบ าท  ณ  วั น ที่ ค า น วณ
ผลตอบแทน 

ร้อยละ 5 

9. ดัชนี The ICE BofA Merrill 
Lynch Commodity index eXtra 03 
Total Return Index ในสกุลเงิน
ดอลลา ร์สห รัฐ  ป รับ ด้ วย อั ต ร า
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน
เป็นสกุลบาท  ณ วันที่  ค านวณ
ผลตอบแทน 

ร้อยละ 3 9. ดัชนี DBIQ Optimum Yield 
Diversified Commodity Index 
Excess Return ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ พื่ อ ค า น ว ณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ 
วันที่ค านวณผลตอบแทน 
 
 
 

ร้อยละ 3 
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PHATRA SG-AA FUND 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

10. ดัชนีราคาทองค า London PM 
Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท  ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน 

ร้อยละ 2 10. ดัชนีราคาทองค า London 
PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
ส กุ ลบ าท  ณ  วั น ที่ ค า น วณ
ผลตอบแทน 

ร้อยละ 2  

11. ค่าเฉล่ียของอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจ า 3 เดือนเฉล่ียประเภท
บุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, 
และธนาคารไทยพาณิชย์ 

ร้อยละ 5 11.  อั ตราดอกเบี้ ย เ งิ นฝาก
ประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 
5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคาร
พ า ณิ ช ย์ ข น า ด ใ ห ญ่  ไ ด้ แ ก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
หลังหักภาษี 

ร้อยละ 5 

 
 

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทจัดการได้มีการเปล่ียนดัชนีชีวัด (Benchmark) ของกองทุน PHATRA SG-AA FUND 
โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้    

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง สัดส่วน  

(ร้อยละ) 
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง ชื่อชี้วัด/

อ้างอิง 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 
TRI) 

25 1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET TRI) 

15 - ปรับลดน้ าหนักส่วนประกอบของ 
Benchmark ในส่วนตราสารทุนใน
ประเทศ และเพิ่มน้ าหนักตราสาร
ทุนต่างประเทศ  เพื่อประโยชน์ใน
การกระจายความเส่ียงจากการ
ลงทุน ไปยังตราสารทุนหรือหุ้น
ต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ
Strategic Asset Allocation (1. 
และ 2.) 

 
- ใช้ตราสารหนี้ทั่วโลกเป็นตัวแทน
ของกลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้ โดย
ยกเลิกส่วนประกอบของ 
Benchmark ในส่วนตราสารหนี้ใน

2. ดัชนี MSCI AC World NETR 
USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

25 2. ดัชนี MSCI AC World NETR 
USD Index ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ 
วันที่ค านวณผลตอบแทน 

35 

3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี
พันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market 
อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

5 3. ดัชนี Bloomberg Barclays 
GLOBAL AGGREGATE 
Total RETURN INDEX 
VALUE Hedged USD ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความ

20 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง สัดส่วน  

(ร้อยละ) 
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง ชื่อชี้วัด/

อ้างอิง 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

เส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
เงินบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

ประเทศ และเพิ่มน้ าหนักของ 
Benchmark ในส่วนตราสารหนี้
ต่างประเทศ ระดับ Investment 
grade (3.) 

 
- ไม่เปล่ียนแปลง  
(5. - 9.) 

 

4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตรา
สารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-
Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ 
BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

5 4. ดัชนี Bloomberg Barclays 
Global High Yield Total 
Return Index Value 
Hedged USD ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเส่ียง
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

10 

5. ดัชนี Bloomberg Barclays 
GLOBAL AGGREGATE Total 
RETURN INDEX VALUE 
Hedged USD ปรับด้วยต้นทุน
การป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วันที่ค านวณผลตอบแทน 

10 5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (PF & 
REIT Total Return Index)  

5 

6. ดัชนี Bloomberg Barclays 
Global High Yield Total Return 
Index Value Hedged USD ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วันที่ค านวณผลตอบแทน 

10 6. ดัชนี FTSE ST Real Estate 
Investment Trusts  ในสกุล
เงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับ
เป็นอัตราผลตอบแทนทุก
ประเภทจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ (Total return) โดย
ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 
Bloomberg หรือแหล่งข้อมูล
อื่นที่มีความน่าเชื่อถือและ
ได้รับการยอมรับ และปรับด้วย
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ 
วันที่ค านวณผลตอบแทน 

5 

7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุน 5 7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield 3 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง สัดส่วน  

(ร้อยละ) 
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง ชื่อชี้วัด/

อ้างอิง 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(PF & REIT Total Return Index)  

Diversified Commodity 
Index Excess Return ในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย
อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ 
วันที่ค านวณผลตอบแทน 

8. ดัชนี FTSE ST Real Estate 
Investment Trusts  ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็น
อัตราผลตอบแทนทุกประเภทจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ (Total 
return) โดยใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล Bloomberg หรือ
แหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ
และได้รับการยอมรับ และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน 

5 8. ดัชนีราคาทองค า London PM 
Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

2 

9. ดัชนี DBIQ Optimum Yield 
Diversified Commodity Index 
Excess Return ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน 

3 9. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 
3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้าน
บาท เฉล่ียของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ หลังหักภาษี  

5 

10. ดัชนีราคาทองค า London PM Fix 
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน 

2   

11. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 
เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท 
เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 

5   
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง สัดส่วน  

(ร้อยละ) 
ชื่อชี้วัด/อ้างอิง ชื่อชี้วัด/

อ้างอิง 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี  

 
 
 

 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)   
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) 
 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลัง
การเสนอขายคร้ังแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ การซื้อ
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุน
ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ก่อนตัดสินใจ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวงแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ 
ส านักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต  หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ข้อก าหนดเก่ียวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้ 
(1) มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า และ
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า:  
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เก่ียวข้องกรมธรรม์ประกัน  ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น  
การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน     การขอสับเปล่ียนกองทุนระหว่าง
สัญญา  ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การ
ส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเร่ืองมูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ าของการส่ัง
ขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษา
ข้อก าหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดท าโดยบริษัทประกันชีวิต 
 
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 
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ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยสามารถช าระเป็นเงินสด 
แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือวิธีอื่นที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนด  ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาท าการในการส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน วิธีการในการส่ังซ้ือ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุน
ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการส่ังซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ใน
โครงการกองทุน โดยค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  
และเมื่อรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ า
กรณีใดทั้งส้ิน  เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
ค าส่ังดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน 
 
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต 
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน  วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการ
เสนอขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
โครงการกองทุน และค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน  และเมื่อรายการส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว    ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใด
ทั้งส้ิน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจ านวนขั้นต่ า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ส าหรับผู้ลงทุน
ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุ นให้กับบริษัท
ประกันชีวิต ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกัน
ชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการ
นับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่ง
เป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
 
(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่น
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ใด ตามอัตราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ ากว่ามูลค่าขั้นต่ าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้
ออกใบยืนยันการส่ังซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันท าการ 
นับต้ังแต่วันถัดจากวันส่ังซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 
 
(5) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม
จ านวนขั้นต่ าจ านวนเงินคงเหลือขั้นต่ า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัท
ประกันชีวิต การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง 
(กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือ
ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ การด าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งก าหนดโดยบริษัทประกันชีวิต  มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้ 
(1) การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นคร้ังคราว 
(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจ าตามค าส่ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์ 
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนโดยอัตโนมัติตามค าส่ังในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น
เป็นไปตามที่ก าหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับ
บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว 
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บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ านวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ ากว่าจ านวนขั้นต่ าที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนดในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้
ด าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ส าหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ
การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับค าส่ังคร้ังแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะ
การเงินเป็นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถ
สอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน: 
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับ
บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิต
เข้าถึงข้อมูลนั้นได้   และบริษัทประกันชีวิตจะด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป 
 
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงาน
แสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิต
ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 
 
(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด ดังนี้ 
(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน 
(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน 
(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าส่ังซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่
แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง 
เป็นต้น 
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
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(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัท
ประกันชีวิตนั้น 
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเก่ียวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวของฝ่ายขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจน
รับทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น 
(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ ฝ่ายขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 
(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 หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ป ระกันชีวิต 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ท าการของบริษัท
จัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการส่ังซื้อขายสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการส าหรับบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ส าหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น  (ตามค าจ ากัดความตามในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการนี้) โดยหาก
จะเปิดให้บริการดังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
 

วันที่รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2563 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการจดัการกองทุนและ 

รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุเปิดภทัร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคช ัน่ 

ค าจ ากดัความ / ค านยิาม :  

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ 

(PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND  

: PHATRA SG-AA FUND)  

กองทนุ/กองทนุรวม หมายถงึ  กองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซท็ อโลเคชัน่ 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ 

 ชนดิหน่วยลงทนุ   หมายถงึ  หน่วยลงทนุของกองทนุม ี2 ชนดิ คอื  

1. หน่วยลงทนุชนดิท่ัวไป (ชือ่ยอ่ : PHATRA SG-AA)  

2. หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม (ชือ่ยอ่ : PHATRA SG-AA-SSF)  

บรษัิทจัดการ หมายถงึ  บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  หมายถงึ  บคุคลหรอืนติบิคุคลทีบ่รษัิทจัดการมอบหมายใหท้ าหนา้ทีข่ายหรอื

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ  

วันท าการ หมายถงึ  วันเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ  วันท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่เป็น 

วันท าการปกตขิองบรษัิทจัดการและของกองทนุรวมทีก่องทนุ

ลงทนุ วันท าการของประเทศทีก่องทนุลงทนุ และวันท าการของ

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในตา่งประเทศ และรวมถงึสถาบัน

การเงนิตา่งประเทศทีม่กีารตดิตอ่ซือ้ขายหลักทรัพย ์

ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมายถงึ  ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด  

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ  มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

เมือ่ส ิน้วันท าการทีค่ านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทนุบวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ  คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

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

ขอ้ผกูพัน หมายถงึ ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวมตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อื

หน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

บรษัิทประกันชวีติ  หมายถงึ บรษัิทประกันชวีติผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกันชวีติ

ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกันชวีติ และไดรั้บใบอนุญาตประกอบ

ธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์การคา้

หลักทรัพย ์หรอืการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุภายใต ้

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยซ์ ึง่บรษัิทจัดการ

มอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ภายใตก้ารจัดการส าหรับกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน โดย

ใหห้มายความรวมถงึบคุคลอืน่ใดทีอ่าจด าเนนิการดังกลา่วแทนหรอื

ในนามของบริษัทประกันชีว ิตไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตาม
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กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรมธรรมป์ระกันชวีติ หมายถงึ กรมธรรมป์ระกันชวีติทีไ่ดรั้บการอนุมัตจิากนายทะเบยีนส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิธุรกจิประกันภัย ภายใตก้ฎหมายว่า

ดว้ยการประกันชวีติ หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจ 

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ  หมายถงึ กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีว ิตออกใหผู้ เ้อาประกันภัย เพื่อเป็น

หลักฐานวา่ผูเ้อาประกันภัยและบรษัิทประกันชวีติไดม้กีารท าสัญญา

ประกันชวีติและสัญญาการลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมกีารตกลงวา่ผู ้

เอาประกันภัยจะช าระค่าเบี้ยประกันชวีติใหแ้ก่บริษัทประกันชวีติ

ส าหรับการใหค้วามคุม้ครองตอ่การมรณะ หรือการจ่ายเงนิเมือ่มกีาร

ทรงชพี และผูเ้อาประกันจะช าระเงนิคา่หน่วยลงทนุเพือ่การลงทนุใน

กองทนุรวมโดยผ่านบรษัิทประกันชวีติ  

ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ

ควบการลงทนุ 

หมายถงึ ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติซึง่เบีย้ประกันสว่นหนึง่หรอืทัง้หมด

น ามาลงทนในกองทนุรวม โดยโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนในสว่น

ของกองทนุจะขึน้อยูก่ับผลการด าเนนิงานของกองทนุนั้น  

หน่วยลงทนุควบคูก่รมธรรม ์ หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์

ประกันชวีติในรูปแบบของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ  

 มตพิเิศษ    หมายถงึ มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่อง

จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด

ของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสือแจง้มตแิละมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 มตเิสยีงขา้งมาก    หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วย

ลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 กองทนุรวมเพือ่การออม   หมายถงึ  กองทนุรวมทีม่วัีตถุประสงคใ์นการส่งเสรมิการออมระยะยาวของผู ้

ลงทุนซึง่จัดตัง้ข ึน้ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่3 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 และใหห้มายความรวมถึงกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของ

หน่วยลงทนุตามกรณีสทิธปิระโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสรมิการออม

ระยะยาวของผูล้งทุนตามมตคิณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทัง้นี้ เฉพาะ

หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวเท่านั้นกองทุนรวมเพื่อการออมตาม

ประกาศการลงทนุ 

ค าอธบิายศัพทเ์พิม่เตมิเพือ่ประกอบการอธบิายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถงึค าศัพทท์ีป่รากฏในหัวขอ้ประเภทของ

หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่

เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

“กลุม่กจิการ” บรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบัญชกี าหนดใหจั้ดท างบ

การเงนิรวม 

“กองทนุฟ้ืนฟ”ู กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่

ประเทศไทย 
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“กองทนุรวมเปิด” กองทนุรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

“กองทนุรวมพันธบัตร

เอเชยี” 

กองทนุรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ข ึน้เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกลุเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาค

ตามโครงการจัดตัง้กองทนุพันธบัตรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองที่

ประชมุกลุม่ธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of East Asia and Pacific Central 

Banks (EMEAP) 

“กองทนุรวมวายภุักษ์” กองทนุรวมทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่ 

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทนุ AI” กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทนุ buy & hold” กองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุอง

ทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม 

“กองทนุ CIS 

ตา่งประเทศ” 

กองทนุทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มลีักษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ 

(collective investment scheme)  ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์

หรอืรูปอืน่ใด แตไ่มร่วมถงึกองทนุ property และกองทนุ infra ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ 

“กองทนุ ETF 

ตา่งประเทศ” 

กองทนุ exchange traded fund ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทนุ infra” รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทนุ 

2.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มี

วัตถุประสงคห์ลักในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน

ตาม 1.  ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูป

อืน่ใด 

“กองทนุ LTF” กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทนุ property” กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสังหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบ 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1.  กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ย

หลักเกณฑก์ารจัดการ 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2.  ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตาม 

กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3.  foreign REIT 

“กองทนุ UI” กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิข ึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives ทีม่ี

ลักษณะครบถว้นดังนี ้

1.  ไมม่วัีตถุประสงคเ์พือ่หาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งท่ัวไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 
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4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทนุรวม 

“เงนิฝากหรอืตราสา

เทยีบเทา่เงนิฝาก” 

ทรัพยส์นิดงันี ้

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลักชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีักษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับเงนิฝาก 

โดยคูส่ัญญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ัญญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีง

ไดก้ับผูรั้บฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุม่สนิคา้โภค

ภัณฑ”์ 

ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

“ดัชนีเงนิเฟ้อ” ดัชนีทีจั่ดท าข ึน้โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้

1.  ตั๋วเงนิคลัง   

2.  พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.   

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

ผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 

ตา่งประเทศ” 

ตราสารทีม่รีูปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลัง 

ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อก

หรอืผูค้ ้าประกัน แตไ่มร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบันการเงนิไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรอื

ตา่งประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารก ากับดแูลสถาบันการเงนิของ Basel 

Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 

หลักทรัพยต์า่งประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจั่ดใหม้ขี ึน้เพือ่การซือ้ขายหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมี

ลักษณะครบถว้นดังนี ้

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขาย

หลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลักเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกับวธิกีารในการซือ้ขาย

หลักทรัพยไ์วเ้ป็นการลว่งหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชด้ลุยพนิจิในการจัดการซือ้ขายเป็น

ประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผูกพัน ตามหลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณชิย ์

“บค.” บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บรษัิทเงนิทนุ 

“บล.” บรษัิทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุรวม หรอืการ

จัดการกองทนุสว่นบคุคล 

“บรษัิทจดทะเบยีน” บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น 
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SET 

“บรษัิทยอ่ย” บรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ

การเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม

สัดสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“บรษัิทใหญ”่ บรษัิทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ

การเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม

สัดสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

“ใบแสดงสทิธ ิ

  ในผลประโยชน”์ 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพยต์าม

ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดประเภท

หลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบับที ่6) 

“ผูม้ภีาระผูกพัน” ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจา่ย ผูรั้บรอง 

ผูรั้บอาวัล ผูส้ลกัหลัง หรอืผูค้ ้าประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย 

derivatives” 

ศนูยซ์ือ้ขายดังนี ้

1.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

2.  ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ข ึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมายตา่งประเทศและ

ไดรั้บการยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้  

1.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่

ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่าย

ยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

2.  หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

1.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทนุ 

2.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมาย     ตา่งประเทศซึง่มี

วัตถุประสงคห์ลักในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกับกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  

ทัง้นี้ ไมว่า่จะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่

ดังนี ้

1.  กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่

ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์

2.  ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรม

ในตลาดทนุ 

3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นทีอ่อกหุน้กู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีวั้ดของกองทนุ ซึง่เป็นดัชนีหรอืองคป์ระกอบของดัชนีทีม่กีารเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง
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และสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

“CIS operator” บคุคลดงันี ้

1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรอื 

2.  ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“concentration limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

“counterparty limit” อัตราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ญัญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก

ส านักงาน เวน้แตท่ีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

“credit derivatives” derivatives ทีม่ลีักษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการ

ประกันความเสีย่งจากคูส่ัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดย

คูส่ัญญาฝ่ายหนึง่ซ ึง่มภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้กคู่ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิ

เหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การช าระหนี้ (credit event) ของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกันความเสีย่ง 

จะไดรั้บผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมส าหรับการมภีาระผูกพันดังกลา่ว 

“credit event”  เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรอื

สัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืทีจั่ดท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการช าระหนี้ตาม

ตราสารหรอืสัญญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อัตราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสัญญา กับราคา underlying ของ

ตราสารหรอืสัญญา แลว้แตก่รณ ี

“derivatives” สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

“derivatives on 

organized exchange” 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อัตราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทนุทีจ่ะใชใ้นการค านวณมลูคา่ของ

หลักทรัพยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสตห์รอืกองอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มวัีตถุประสงค์

หลักในการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธรุกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ 

ทัง้นี้ ไมว่า่กองทรัสตห์รอืกองดงักลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“FX” อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก ่

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีน

มาร ์สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน าอัตราสว่นการลงทนุในแตล่ะบรษัิท

ทีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลงั หรอืผูค้ ้า

ประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 
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“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

“issuer rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ัญญา 

“market price” มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” กองทนุรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านการลงทนุใน

ตราสารหรอืสัญญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่ับทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวาม

เสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

“Non-retail MF” กองทนุรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถาบัน ซึง่อยูภ่ายใตบั้งคับของ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุ

ท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และ

กองทนุสว่นบคุคล 

“notional amount” มลูคา่ตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ (obligation 

category & obligation characteristics) 

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

พระราชบัญญัตสิญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

“regulated market” 

  

  

  

ศนูยก์ลางทีจั่ดชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสาร

ระหวา่งกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดังกลา่วอยูภ่ายใต ้

การก ากับดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหนา้ทีก่ ากับดแูลดา้นหลกัทรัพยห์รอืตราสารที่

มลีักษณะท านองเดยีวกับหลักทรัพย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์ (Securities Borrowing and 

Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ 

“SET” ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

“single entity limit” อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 
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ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

“SN” ตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืระดับประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซ ึง่เป็นการประเมนิ

ความเสีย่งในการผดินัดช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธุรกจิหลกัทรัพย์

(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สนิคา้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

“WFE” World Federation of Exchanges 

หน่วยของกองทนุ

ตา่งประเทศ 

ตราสารหรอืหลักฐานซึง่แสดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะเจา้ของหรอืผูรั้บประโยชน์ตามโครงการ

จัดการลงทนุ (collective investment scheme) ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ไมว่า่

โครงการจัดการลงทนุดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่  

 

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ) :  PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND  

 

1.3. ชือ่ยอ่ :  PHATRA SG-AA 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) :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการ

ชัว่คราวหรอืถาวร หากสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือเปลีย่นแปลงไป 

และ/หรอืเงือ่นไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีเปลีย่นแปลงไป และ/หรือกรณี

อืน่ใดเพือ่ประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดเสนอขายหรอืรับค าสั่งซือ้/

สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอกีครัง้หลังจากปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร  

 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  
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1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

2. จ านวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขาย :  

 

2.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  

ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก สามารถเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุของโครงการไดไ้มเ่กนิ 150 ลา้น

บาท  

 

หากบรษัิทจัดการน าเงนิลงทนุไปลงทนุในตา่งประเทศแลว้เกนิกวา่รอ้ยละ 75 ของวงเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บ 

จัดสรร เพือ่ลงทนุในตา่งประเทศ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขอวงเงนิเพิม่เตมิจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/

หรอื ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอืหน่วยงานภาครัฐอืน่ใด และบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุน

ของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบรษัิทจัดการพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึง่การเพิม่จ านวนเงนิทนุของโครงการจะ

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการด าเนนิการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 1,500,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้แรก :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA SG-AA มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้แรก 1,000.00 บาท 

2. PHATRA SG-AA-SSF มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้แรก 1,000.00 บาท 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.7. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA SG-AA มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป 1,000.00 บาท 

2. PHATRA SG-AA-SSF มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป 1,000.00 บาท 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.8. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื :  
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ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA SG-AA มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื 0.00 บาท 

2. PHATRA SG-AA-SSF มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื 0.00 บาท 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสั่งขายคนื :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA SG-AA จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื 0.00 หน่วย  

2. PHATRA SG-AA-SSF จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื 0.00 หน่วย  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA SG-AA มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ 0.00 บาท 

2. PHATRA SG-AA-SSF มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ 0.00 บาท 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA SG-AA จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ 100.00 หน่วย  

2. PHATRA SG-AA-SSF จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ 100.00 หน่วย  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

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

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรือยกเวน้ จ านวนหรือมูลค่าตามขอ้ 2.6 – 2.11 (ถา้ม)ี โดยถือว่าไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ เพือ่อ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะจัด

ใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 1 วันกอ่นวันด าเนนิการดังกลา่ว ณ ส านักงานของบรษัิท

จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทกุแหง่ รวมถงึลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชหีรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชี

นอ้ยกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่หรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ตามทีก่ าหนดไว ้บรษัิทจัดการ

ขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้จ านวน 
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3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะ

พเิศษ การลงทนุในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์

หรอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

 

3.1. วัตถุประสงคข์องโครงการ :  

เพือ่เป็นการระดมเงนิออมจากสถาบันและประชาชนทั่วไป เพือ่น าไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืตราสารทางการเงนิตา่งๆ ทัง้ใน

ประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ ทีม่คีณุภาพและใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมกับความเสีย่ง เพือ่ทีจ่ะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุมโีอกาส

ไดรั้บผลตอบแทนในรูปของมลูคา่เพิม่จากการลงทนุ  

 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ผสม  

การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม : 

- ตราสารทนุ : ไมก่ าหนดสัดสว่นการลงทนุในตราสารทนุ 

- ตราสารหนี้ : ไมก่ าหนดสัดสว่นการลงทนุในตราสารหนี ้

- หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย/์REITs : ไมก่ าหนดสัดสว่นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

อสังหารมิทรัพย/์REITs 

- กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : ไมก่ าหนดสัดสว่นการลงทนุในกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

- อืน่ๆ    -     ไมก่ าหนดสัดสว่นการลงทนุอืน่ๆ 

 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมเพือ่การออม (Super Savings Fund : SSF) 

 

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและตา่งประเทศ  

การก าหนดสัดสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ : ก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 79.00 ของ NAV  

วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืเพือ่บรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุเป็นการชัว่คราวได ้โดย 

ณ ส ิน้วันใด อัตราสว่นการกูย้มืและการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื เมือ่รวมกันแลว้ตอ้ง ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานประกาศก าหนด  

 

3.6. การลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วัตถุประสงคข์องการลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ทีม่ไิดม้วัีตถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่ับซอ้น  

3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  

 

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  
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3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนีชีวั้ด (active management)  

 

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น (%):15.00 

หมายเหต:ุ - 

2.ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดสว่น (%):35.00 

หมายเหต:ุในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วันทีค่ านวณ

ผลตอบแทน 

3.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD สัดสว่น (%):

20.00 

หมายเหต:ุปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันที่

ค านวณผลตอบแทน 

4.ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD สัดสว่น (%):10.00 

หมายเหต:ุปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันที่

ค านวณผลตอบแทน 

5.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์(PF&REIT Total 

Return Index) สดัสว่น (%):5.00 

หมายเหต:ุ - 

6.ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts สัดสว่น (%):5.00 

หมายเหต:ุในสกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์โดยปรับเป็นอตัราผลตอบแทนทกุประเภทจากการลงทนุในหลักทรัพย ์(Total 

return) โดยใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลู Bloomberg หรอืแหลง่ขอ้มลูอืน่ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและไดรั้บการยอมรับ และปรับ

ดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน 

7.ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return สัดสว่น (%):3.00 

หมายเหต:ุในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วันทีค่ านวณ

ผลตอบแทน 

8.ดัชนีราคาทองค า London PM Fix สัดสว่น (%):2.00 

หมายเหต:ุในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วันทีค่ านวณ

ผลตอบแทน 

9.อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืน วงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก ่

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์หลังหักภาษี สัดสว่น (%):5.00 

หมายเหต:ุ - 

 

หมายเหต:ุ 

บรษัิทจัดการและกองทนุขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเป็นรายไตรมาสถงึความเหมาะสมขององคป์ระกอบของทรัพยส์นิแตล่ะ

ประเภทในตัวชีวั้ดและหรอืน ้าหนักขององคป์ระกอบของทรัพยส์นิดังกลา่ว เพือ่ใหเ้หมาะสมกับแผนการลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการและกองทนุขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงความถีใ่นการพจิารณาดงักลา่ว โดยจะประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต ้

กรอบนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถงึวันทีม่ี

การเปลีย่นตัวชีวั้ด ค าอธบิายเกีย่วกับตัวชีวั้ด และเหตผุลในการเปลีย่นตัวชีวั้ดดังกลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้

  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษัิทจัดการ

ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ

กองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดัชนีของตวัชีวั้ดไมไ่ดจั้ดท าหรอืเปิดเผย

ขอ้มลู/อัตราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทบรษัิทจัดการจะแจง้เปลีย่นแปลงดังกล่าวผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการ

ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลการตัดส ินใจลงทุนได ้

 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น  

 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :1. กองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ เป็นกองทนุทีม่นีโยบายทีจ่ะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดม

ทนุไปลงทนุในตราสารแหง่ทนุ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงนิฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

นอกจากนี้ กองทนุอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอืน่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทุนจะพจิารณาลงทุนในหลักทรัพยแ์ต่ละ

ประเภทในสัดส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึน้อยู่กับการ

ตัดสนิใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยทีบ่รษัิทจัดการจะพิจารณาลงทุนใน

หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ภายใตก้รอบการใหค้ าแนะน าในดา้นการลงทุนทีร่ะบุไวใ้นบทวเิคราะห ์Asset Allocation ทีไ่ดรั้บ

จากทีป่รกึษาการลงทนุ นอกจากนี้ กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ไม่เกนิ

รอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

2. กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) ดา้นอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศโดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทุนตามสภาวการณ์

ตลาดหรือเมือ่บรษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีค่่าเงนิดอลลาร์สหรัฐอเมริกามแีนวโนม้อ่อนค่าลง บรษัิทจัดการอาจ

พจิารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่

คอ่นขา้งมาก แตห่ากในกรณีทีค่า่เงนิดอลลารส์หรัฐอเมรกิามแีนวโนม้แข็งคา่ข ึน้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาไมล่งทนุในสัญญา

ซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หรือลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อ

ป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในสัดส่วนทีน่อ้ย ดังนั้น กองทุนจงึยังคงมคีวามเสีย่งดา้นอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอยู่ ซ ึง่อาจท าใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นหรือไดรั้บเงนิคนืต ่ากว่าเงนิ

ลงทนุเริม่แรกได ้นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นดังกลา่วอาจมตีน้ทนุ ซึง่ท าใหผ้ลตอบแทน

ของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ข ึน้  

 

3. กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

4. ทัง้นี้ กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) และกองทุนอาจมไีวซ้ ึง่

ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดรั้บการจัด



 

 
 

            กองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซท็ อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA FUND)                                                                  หนา้ 14      

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบรษัิททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted 

Securities) ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑห์รอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

5. กองทนุอาจกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

6. ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามขอ้ 1. ขา้งตน้ และอัตราส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสี่ยง

ตา่งประเทศอาจไมนั่บชว่งระยะเวลาดังนี้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ  

6.1. ชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม  

6.2. ชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นเลกิกองทนุรวม  

6.3. ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนื่องจากไดรั้บค าสั่งขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืมี

การโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทนุ ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 10 วันท าการ 

 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ :  

ลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิวงเงนิลงทนุใน

ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บจัดสรร  

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรือหาดอกผลโดยวธิีอืน่อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอื

การหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

  

สว่นที ่1 :  ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิท ัว่ไป 

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารทนุ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  share warrants 

1.1.3  TSR 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

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

1.2 ตราสารหนี ้

1.2.1  พันธบัตร 

1.2.2  ตั๋วเงนิคลัง 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  B/E 

1.2.5  P/N 
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1.2.6  ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพันธบัตรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี้อืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 – 1.2.7  

ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

  

1.3 ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  

1.4 ตราสาร Basel III 

1.5 ศกุกู 

1.6 DW 

1.7 SN  

  

2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบัตขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

2.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

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

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสม า่เสมอ และมี

ขอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลกัวชิาการอันเป็น

ทีย่อมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกลา่วเพือ่ช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่วตอ้งมกีารรับ

อาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8  สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจา่ยหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี 

ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

  

2.5  การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี้ 

       2.5.1  SN มกีารจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุ

ในสว่นที ่6 ขอ้ 1 

       2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใด ๆ ทรัพยส์นินั้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุน

สามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยกอ่นการลงทนุ บลจ. ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการลงทุนที่

อาจท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 
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        2.5.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าว

กอ่นครบอาย ุเมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

        2.5.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนินการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN ดังต่อไปนี้ก่อน

การลงทนุ 

                    2.5.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทกุวันที ่15 และวันสดุทา้ยของแต่

ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันท าการถัดไป   

                  2.5.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมนัียส าคัญใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้

มลูคา่ยตุธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี 

 

สว่นที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property   

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี ้

1.  กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบั้งคับกฎหมายไทย 

1.1  มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิท่ัวไปในสว่นที ่1 ขอ้ 

2.1 - 2.3 

1.2  ในกรณีทีก่องทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทนุดังนี้ (ไมใ่ชก้ับการลงทนุในหน่วย 

CIS ของกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  

       1.2.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

      1.2.2  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 

limit ของกองทนุนัน้ 

      1.2.3  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 

ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

       1.2.4  มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของกองทนุนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์

 

สว่นที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี้ 

1.  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 1. - 9. 

 

สว่นที ่4 :  ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

1.  คูส่ัญญา  ตอ้งเป็นนติบิคุคลดังนี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ัญญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 
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1.1  ธพ. 

1.2  บง. 

1.3  บค. 

1.4  บล. 

1.5  บรษัิทประกันภัย 

1.6  ธปท. 

1.7  กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.8  นติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ 

1.9  สว่นราชการและรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo  ตอ้งเป็นตราสารดังนี้ 

2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ใน

อันดับ investment grade  

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

มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 

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

เงนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

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

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

การจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

2.5  ตราสารหนี้ซ ึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรือทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่่าเชือ่ถือและ

อา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

2.5.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้

ดังกลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2  ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อันดับแรก 

2.6  ตราสารหนี้ซ ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่่าเชือ่ถือและ

อา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

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

ดังกลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2  ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพยส์นิอืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

3.  ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo  ตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน 

4.  ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิที ่บลจ. ตอ้งปฏบัิตสิ าหรับการลงทนุใน reverse repo  

4.1  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย TBMA หรอื TSFC 

4.2  หา้มน าหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ไปขายหรอืโอนตอ่ เวน้แตเ่ขา้ลักษณะดังนี้ 

4.2.1  เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2  เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทนุรวมและการกอ่ภาระผูกพันแกท่รัพยส์นิของกองทนุรวม 

4.3  มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ วันเริม่ตน้สัญญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีารดังนี้  

มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))                                           
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ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทนุช าระใหแ้กคู่ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลักทรัพย ์

หรอืตราสารตาม reverse repo         

4.4  การด ารงมลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้  

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

4.4.2  ในกรณีทีม่ลูคา่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ตอ้งเรียกใหคู้่สัญญาโอน

กรรมสทิธิใ์นเงนิ หรือหลักทรัพยห์รือตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ือ้และทรัพยส์นิทีโ่อนมาดังกล่าวเป็นไปตามวธิีการดังกล่าว ภายในวันท าการถัดจากวันทีมู่ลค่า

หลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1  เวน้แตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3  ในกรณีทีผ่ลลัพธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพยห์รือตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน มมีูลค่านอ้ยกว่า

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

ต า่กวา่ และมกีารก าหนดเรือ่งดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจัยความเสีย่งของคู่สัญญา (counterparty 

risk) แลว้ บลจ. จะไมด่ าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได ้

4.5  การค านวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดังนี้ 

4.5.1  ค านวณจากราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ทีก่องทนุพงึไดรั้บจาก reverse repo จนถงึวันทีม่กีารค านวณ 

4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กับคู่สัญญาราย

เดยีวกันและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ื้อหรือ

ทรัพยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอืน่ได ้

  

4.6  discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจัยความเสีย่งของคู่สัญญา หลักทรัพย ์

หรอืตราสารทีซ่ ือ้แลว้ 

สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  

1.  คูส่ัญญา  ตอ้งมคีูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ัญญาดังกล่าวกระท าการ

ในฐานะตัวแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนนิกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธปท. 

1.3  กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.4  ธนาคารเพือ่การน าเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 

1.5  ธพ. 

1.6  บง. 

1.7  บล. 

1.8  บรษัิทประกันชวีติ 

1.9  กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูคา่ทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นติบิคุคลอืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

  

2.  หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื  ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยูใ่นระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์หรอืหลักทรัพยท์ี ่ธปท. 

ท าหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

  

3. การวางหรอืเรยีกหลักประกัน  บลจ. ตอ้งด าเนนิการดังนี้ 
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3.1  ด าเนนิการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลักประกันจากผูย้มืเพือ่เป็นประกันการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยตอ้งเป็นหลักประกันดังนี้  

         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 าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่งึ

ก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

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

                   3.1.5.1  ม ีissue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit 

rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

                    3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

         3.1.6  ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอันดับ investment grade 

         3.1.7  หนังสอืค ้าประกันที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกันการคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทนุ  

         3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชือ่อยูใ่นดัชนี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุนในตราสาร

ทนุ กองทนุจะรับหลักประกันดังกลา่วไมไ่ด ้

         3.1.9  หน่วยลงทนุของ MMF 

3.2  ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวธิีอื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. 

สามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกลา่วไดโ้ดยพลัน 

3.3  หา้มน าหลักประกันตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรือขายต่อหรือท าใหไ้ม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได ้

เวน้แตเ่ป็นการบังคับช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยนั์น้เอง 

3.4  ด ารงมลูคา่หลักประกัน ณ ส ิน้วัน ≥ 100% ของมลูคา่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลักประกันเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดังกลา่วไปลงทนุโดยทันทใีนทรัพยส์นิดังนี้ 

         3.5.1  เงนิฝากใน ธพ.  หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ 

         3.5.2  บัตรเงนิฝากหรอื P/N ดังนี้ 

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

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

ก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

                     3.5.2.3  P/N ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี้ 

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

เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

                                 3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

          3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 

          3.5.4  reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4.  ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา  ใหใ้ชส้ัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกับระบบงาน สัญญายมืและใหย้มืหลักทรัพยแ์ละ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์

 

สว่นที ่6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังนี้ 
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1.1  ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อัตราดอกเบีย้ 

1.3  อัตราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองค า 

1.6  น ้ามันดบิ 

1.7  ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 

1.9  underlying อืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

  

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจบัุน (spot price) หรือ

ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่ม่ใชด่ัชนี หรือ underlying ทีเ่ป็น

องคป์ระกอบของดัชนีดังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2.  เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชัดเจนใน

โครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้               

       2.2.1  derivatives on organized exchange 

       2.2.2  OTC derivatives ดังนี้ 

                  2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจัดตัง้ข ึน้ ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นั้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุน

สามารถลงทนุได ้ ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้ 

3.1  เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิีการค านวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่

น ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจบัุนตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี  ทัง้นี้ underlying 

หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

       3.2.1  ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้ 

                 3.2.1.1  ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนัก ≤20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

                 3.2.1.2  ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตวัหนึง่มนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมดในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด 

โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิมาพจิารณา 

       3.2.2  ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองค าหรอืน ้ามันดบิ 

       3.2.3  ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี้ 

                  3.2.3.1  เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

                 3.2.3.2  เมือ่ค านวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น

โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 
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3.3  เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถือและท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ.  ทัง้นี้ หากปรากฏว่า

สถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดัชนีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

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

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

ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 

        3.5.3  ราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของ

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารค านวณของผูพั้ฒนาดัชนี

ดังกลา่วสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้

ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด 

5.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที ่บลจ. ลงทนุใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives 

ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด               

6.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

6.1  บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1.1  ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทกุวันที ่15 และวันสดุทา้ยของ

แตล่ะเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันท าการถัดไป 

6.1.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและ

แจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี

6.1.3  คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้ 

7.1  เขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2  เขา้เป็นคูส่ัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี้ 

       7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถ

ในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระ

ผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความ

เสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวันครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation 

จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกันความ

เสีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) 

หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากันเฉพาะในสว่น

ของสนิทรัพยร์ายนัน้ แตข่อ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap) 

        7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจาก

การลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนใน
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อัตราคงทีห่รืออัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของ

สนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ข ึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของ

สนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

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

มาตรฐานอืน่ตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีักษณะดังนี้ 

          7.3.1  มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รือ

กฎหมายอืน่ 

        7.3.2  ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารหนี้หรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิ

เสือ่มเสยีไป 

        7.3.3  ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ัญญา   

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนในตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรือหาดอกผลโดยวธิีอืน่อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอื

การหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาใน

ประเทศทีม่หีน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO  หรือทีม่กีารซือ้ขายใน

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิททีจั่ดตัง้และเสนอขายใน GMS 

  

สว่นที ่1 :  ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิตา่งประเทศท ัว่ไป 

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารทนุตา่งประเทศ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  share warrants 

1.1.3  TSR 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

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

  

1.2 ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

1.2.1  พันธบัตร 

1.2.2  ตั๋วเงนิคลัง 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  B/E 

1.2.5  P/N 

1.2.6  ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพันธบัตรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี้อืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 – 1.2.7  
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ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

  

1.3 ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุตา่งประเทศ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  

1.4 ตราสาร Basel III ตา่งประเทศ 

1.5 ศกุกู ตา่งประเทศ 

1.6 DW ตา่งประเทศ 

1.7 SN ตา่งประเทศ 

  

2.  คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบัตขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 

2.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

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

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสม า่เสมอ และมี

ขอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลกัวชิาการอันเป็น

ทีย่อมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกลา่วเพือ่ช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่วตอ้งมกีารรับ

อาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ   

2.4.2  สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม ตามหัวขอ้ ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิ 

หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ สว่นที ่1 ประเภทและคุณสมบัตขิองตราสารทางการเงนิทั่วไป ภายใตข้อ้ 

2.4 

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ั่งจา่ยหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี 

ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.5  การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี้ 

2.5.1  SN มกีารจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุในส่วน

ที ่6 ขอ้ 1 

2.5.2  หากการลงทนุใน SN จะมผีลท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใด ๆ ทรัพยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุนสามารถ

ลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 

และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยกอ่นการลงทนุ บลจ. ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการลงทุนทีอ่าจท า

ใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.5.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทนุสามารถไถถ่อน SN ดังกลา่วกอ่นครบ

อาย ุเมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ  ตอ้งปรากฎวา่ SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืไดซ้ ึง่เป็น

ทีย่อมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏบัิตสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการ

ลงทนุ 

2.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณเดยีวกับทีใ่ชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดง

ในระบบขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืดังกลา่ว ให ้บลจ. ทกุวันที ่15 และวันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุ

ท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันท าการถัดไป 
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2.5.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมนัียส าคัญ ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรม

ของ SN มายัง บลจ. ทันท ี

 

สว่นที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบั้งคับกฎหมายตา่งประเทศ  

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้ 

2.1  มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิท่ัวไปในสว่นที ่1 ขอ้ 

2.1 - 2.3  

2.2  เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะดังนี้ 

       2.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ ึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายใน

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

       2.2.2  CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ 

IOSCO 

       2.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใต ้

หลักเกณฑก์ารก ากับดแูล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทนุเพือ่ผูล้งทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้  

2.3  ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพียงพอทัง้นี้ ตามรายชือ่

ประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

2.4  ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดังกล่าวตอ้งมกีารจ ากัดการกูย้มืไวเ้ฉพาะ

กรณีมเีหตจุ าเป็นในการบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และมนีโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วย

ของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่) 

      2.4.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับที ่MF สามารถลงทนุไดใ้นสัดสว่น ≥ 80% ของ NAV ของ

กองทนุ CIS ตา่งประเทศนัน้ 

      2.4.2  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 

limit ของ MF นัน้  ทัง้นี้ หลักเกณฑด์ังกลา่วไมใ่ชก้ับกรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP 

      2.4.3  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 

ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

      2.4.4  มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit  ของ MF นัน้ 

2.5 ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งไม่ใช่

กองทนุทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แตเ่ป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน โดยกอ่นการลงทนุ บลจ. ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็นและ

คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

 

สว่นที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากตา่งประเทศหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากตา่งประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี้ 

1.  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

3.  สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตามหัวขอ้ ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิ หรือการ

หาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ สว่นที ่3 ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ขอ้ 1. - 9. 
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สว่นที ่4 :  ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืในตา่งประเทศ (reverse repo)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

สว่นที ่5 :  ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

สว่นที ่6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ในตา่งประทศ  

ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังนี้ 

1.1  ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2  อัตราดอกเบีย้ 

1.3  อัตราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองค า 

1.6  น ้ามันดบิ 

1.7  ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 

1.9  underlying อืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจบัุน (spot price) หรือ

ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่ม่ใชด่ัชนี หรือ underlying ทีเ่ป็น

องคป์ระกอบของดัชนีดังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

2.  เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชัดเจนใน

โครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้               

       2.2.1  derivatives on organized exchange 

       2.2.2  OTC derivatives ดังนี้ 

                   2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ตอ้งมคีูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นนติบิคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตให ้

ประกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็น

สมาชกิสามัญของ IOSCO  หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นั้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุน

สามารถลงทนุได ้ ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้ 

3.1  เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิีการค านวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่

น ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจบัุนตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี  ทัง้นี้ underlying 

หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

       3.2.1  ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้ 
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                  3.2.1.1  ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

                  3.2.1.2  ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมดในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะ

ตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิมาพจิารณา 

       3.2.2  ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองค าหรอืน ้ามันดบิ 

       3.2.3  ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี้ 

                 3.2.3.1  เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

                 3.2.3.2  เมือ่ค านวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น

โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถือและท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ.  ทัง้นี้ หากปรากฏว่า

สถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดัชนีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

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

      3.5.2  ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) 

ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 

      3.5.3  ราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของ

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารค านวณของผูพั้ฒนาดัชนี

ดังกลา่วสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้

ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด 

5.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที ่บลจ. ลงทนุใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives 

ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด 

6.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

6.1  บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1.1  ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทกุวันที ่15 และวันสดุทา้ยของ

แตล่ะเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันท าการถัดไป 

6.1.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและ

แจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี

6.1.3  คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

7.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้ 

7.1  เขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2  เขา้เป็นคูส่ัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี้ 
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7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถใน

การช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคูส่ัญญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันที่

จะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบ

ก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวันครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพียง

รายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่งมี

หนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมือ่

เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากันเฉพาะในส่วนของ

สนิทรัพยร์ายนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการ

ลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอัตรา

คงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์

อา้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ข ึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรัพย์

อา้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

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

มาตรฐานอืน่ตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีักษณะดังนี้ 

         7.3.1  มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รือ

กฎหมายอืน่ 

         7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารหนี้หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที ่credit derivatives นั้น

อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

         7.3.3  ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ัญญา 

 

3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรือหาดอกผลโดยวธิีอืน่อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอื

การหาดอกผลโดยวธิีอืน่ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บรษัิท

จัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

  

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2อันดับแรกขึน้ไป 

 

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade แต่

ต า่กวา่ 2 อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตรา

สารมลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่

รัฐบาลเป็นประกัน 

  

ไมเ่กนิ 20% 

(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทนุในตา่งประเทศ

หรอืผูม้ภีาระผูกพันมภีมูลิ าเนาอยูต่า่งประเทศ โดย

เลอืกใช ้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 ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้≤ 397 วัน 

นับแตวั่นทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตาม 5.2.1 หรอื  

5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพันตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี้ 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบัน

การเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่

ประเทศไทย 

5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน นับ

แตวั่นทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated 

market 

ไมเ่กนิอัตราดงันี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่  

(1) 10%หรอื  

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 

5% 

6 ทรัพยส์นิดงันี ้ 

6.1 ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ SET หรอืของตลาดซือ้

ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุทีผู่อ้อก

ตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ

ถอนการเป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย

รวมกันไมเ่กนิอัตราดงันี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่  

(1)10% หรอื  

(2)น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน benchmark + 

5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

หลักทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.2 ตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจั่ดตัง้ข ึน้ไมว่า่ตามกฎหมาย

ไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วซือ้

ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุท่ัวไปของ 

SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่

รวมถงึบรษัิททีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้ี

การเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้

ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 

6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดังนี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN หรอืศกุกูทีผู่ ้

ออกจัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน

ตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่

ไมร่วมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกจิ 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 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้≤ 397 วัน 

นับแตวั่นทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 

6.4.3.2 ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็น บคุคล

ดังนี ้

6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านอง

เดยีวกับบคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน 

นับแตวั่นทีล่งทนุ 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 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี ้

6.7.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจด

ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุ

ทั่วไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

(แตไ่มร่วมถงึ 

หน่วยดังกลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้ี

การเพกิถอนหน่วยดังกลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืใน

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย ์ตา่งประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจายการ

ลงทนุในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธิ

การเชา่ แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่

ส านักงานก าหนด 

7 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกันไมเ่กนิ 5% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูรั้บฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

แลว้แตก่รณ ี

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

  

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการ

เดยีวกันหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงนิกับ

บรษัิทดังกลา่ว  

  

ไมเ่กนิอัตราใดอตัราหนึง่ดงันี้ แลว้แตอ่ตัราใดจะสงู

กวา่ 

(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 (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ

นติบิคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงันี ้

1.1 ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

-รวมกันไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบัญชเีวน้แตเ่ป็น 

MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุ

กองทนุ 

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับ MF ทีอ่ายกุองทนุ คงเหลอื 

≤ 6 เดอืน ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายโุครงการ ≥ 1 ปี 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที ่MF ไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ัญญา

ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

2 ทรัพยส์นิดงันี ้

2.1 B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต ่MF ได ้

ด าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้าม

วธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนื

ผูอ้อกตราสารได ้

  

2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการ

ฝากเกนิ 12 เดอืน  

  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี้ แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี้ 

ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ทีม่ี

ลักษณะครบถว้นดังนี ้ 

2.3.1 มลีักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 

อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

(single entity limit)  

2.3.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับต า่กวา่ investment grade 

หรอืไมม่ ีcredit rating  

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

  

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 

4 securities lending  ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ 

5.1 ทรัพยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อัตราสว่นการลงทนุที่

ค านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา (single entity limit)  

5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร 

Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืทีต่ัวตราสารและ/หรอื 

ผูอ้อกตราสารทีต่ า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(non-investment 

grade/unrated) 

  

รวมกันไมเ่กนิ 15% 

  

6 derivatives ดังนี ้

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การลด

ความเสีย่ง (hedging)  

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณ ีMF ไมม่กีารลงทนุแบบซับซอ้น (รายละเอยีดของ

การค านวณ ใหพ้จิารณาตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน

ประกาศก าหนด) จ ากัด net exposure ทีเ่กดิจากการ

ลงทนุใน derivativesโดยตอ้งไมเ่กนิ 100% ของ NAV 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

7 หน่วย CIS ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 

8 หน่วยกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย/์REITs ไมเ่กนิ 15% 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ 

product limit 

  

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกันภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวน

หุน้ของบรษัิทรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษัิทนัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ  

ตราสาร Basel III และศกุกู 

ของผูอ้อกรายใดรายหนึง่  

(ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

หรอืตราสารหนี้ภาครัฐตา่งประเทศ) 

 2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงนิ (financial 

liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ  ทัง้นี้ ในกรณทีีผู่อ้อกตราสารมี

หนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลาบัญชถัีดไป และ

ยังไมป่รากฏในงบการเงนิลา่สดุ บลจ. อาจน ามลูคา่หนี้สนิทาง

การเงนิดังกลา่วมารวมกับมลูคา่หนีส้นิทางการเงนิตามงบการเงนิ

ลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้นิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่ี

การเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีนีส้นิทาง

การเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ลา่สดุ** ใหใ้ชอ้ัตราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอ

ขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ ้

ออกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filingในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

 

2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารทีอ่อก

ใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดับต า่กวา่ investment grade 

หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพือ่กองทนุภายใตก้ารจัดการ

ของ บลจ. รายเดยีวกันรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ

เสนอขายตราสารดังกลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีทีผู่อ้อกตราสารได ้

มกีารยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช ้

กับกรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบคุคลดังนี ้ 

       1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ 

       2. ธนาคารออมสนิ 

       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

       4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

       5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

       6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

ประเทศไทย  

       7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

       8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

       9. บล. 

       10. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

       11. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับ

บคุคลตาม 1. – 9.) 

  

หมายเหต:ุ *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตาม

มาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วไดจั้ดท างบการเงนิตาม

มาตรฐานการบัญชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่

ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายวา่

ดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นที่

ยอมรับในระดับสากล เชน่ International Financial Reporting 

Standards (IFRS) หรอื United States   

Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

**รวมถงึกรณียังไมค่รบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้แรกของผู ้

ออกตราสาร 

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

กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนั้น  

- อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับการลงทนุดังนี้  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้  

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1) มขีนาดเล็ก  

(1.2) จัดตัง้ข ึน้ใหมโ่ดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี  

(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra  

ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทนุทีม่ลีักษณะ

ครบถว้นดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ข ึน้ใหมโ่ดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี  

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

5 หน่วย property ของกองทนุใด 

กองทนุหนึง่ 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ 

property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทนุที่

มลีักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ข ึน้ใหมโ่ดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี  

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  
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ทัง้นี้ การค านวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทนุและอัตราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่

ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

 

กรณีทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน     

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด แตต่อ่มาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบัตทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็น

เหตใุหข้าดคณุสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีท่รัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและจัดส่ง

รายงานตอ่ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิกรณีดังกล่าว  ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิท

จัดการ 

(2) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า

ระยะเวลา 90 วันนับแตวั่นทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4  

(3) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัต ิหรอืทรัพยส์นิ ทีข่าดคณุสมบัตมิคีณุสมบัตเิปลีย่นแปลงไปจน

เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิ

ดังกลา่ว  รวมถงึวันทีไ่ดจ้ าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคณุสมบัต ิแลว้แตก่รณี และใหจั้ดส่ง

รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว 

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูล

ตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตทุีไ่มส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ 

แลว้แตก่รณี ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 

 2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไม่เป็นไปตาม

อัตราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วันท าการตดิตอ่กัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1)  จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราสว่นการลงทนุ  

และวันทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ และจัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับ

แตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว  ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2)  ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ข 

ใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดย 

ค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี้  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 

(ก)  30 วันนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราสว่น 

การลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิหรอืตั๋วสัญญา

ใชเ้งนิ ตามสว่นที ่3 ในขอ้ 1  

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

(4) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูล

เกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

แลว้แต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

อัตราสว่นการลงทนุได ้

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษัิทจัดการตอ้งจัดท า

รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตทุีไ่มส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ

ส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 
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(5)  ในกรณีทีก่องทนุมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่

ลงทนุ (concentration limit) นอกจากการปฏบัิตติามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนินการดังนี้

ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุ  เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผัน

จากส านักงาน 

(ข)  ลดสัดสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคมุ หรอืยืน่ค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็นหุน้ของ

บรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรือขา้ม

จดุทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

    

3.   ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไป

ตามอัตราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม  

(1)  กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสัดสว่น 

ทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(2)  กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

                                 

4.   ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิัยหรอืเหตจุ าเป็นอืน่ใดท าใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่การด าเนนิการดังกล่าวจะไม่เป็น

ประโยชน์ตอ่ผูล้งทนุ บรษัิทจัดการสามารถใชด้ลุยพนิจิด าเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุ

เป็นส าคัญ และตอ้ง 

สง่รายงานเกีย่วกับการด าเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดังกลา่วตอ่ส านักงานผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกล่าว  ทัง้นี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการสามารถด าเนนิการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้ 

  

กรณีการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ  

1.ในกรณีทีก่องทนุมสีัดสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการตอ้ง

ด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

1)  จัดท ารายงานเกีย่วกับการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน  รวมทัง้จัดส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีไ่ม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ   

(2)  ด าเนนิการแกไ้ขใหส้ัดสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  

หรอืด าเนนิการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

  

2.ในกรณีทีก่ารลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนใหบ้รษัิทจัดการ

ด าเนนิการแกไ้ขสัดสว่นการลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนับแตวั่นทีส่ัดส่วนการลงทุน

ของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดังกลา่ว         

  

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิีการในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้ือหน่วยลง

ทนุเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทนุรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบั้งคับ โดยวธิกีารดังกลา่วตอ้ง
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มรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของ

กองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ

เปลีย่นแปลงดังกลา่วจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วันนับแตวั่นทีส่ัดสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ

ลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยังไมม่ผีลใชบั้งคับ บรษัิทจัดการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมนัน้เพิม่เตมิ         

 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ :  

- สทิธปิระโยชน์ทางภาษีชนดิเพือ่การออม (SSF) 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอยีดแตล่ะ

ชนดิหนว่ยลงทุน 
ชือ่ยอ่ ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

1. ชนดิทั่วไป PHATRA SG-AA 
เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายเงนิลงทนุไปลงทนุในตราสารที่

หลากหลายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2. ชนดิเพือ่การออม PHATRA SG-AA-SSF 

เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายเงนิลงทนุไปลงทนุในตราสารที่

หลากหลายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และจะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษี ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่3 ธันวาคม 2562 และ/หรอืทีจ่ะมกีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอื

หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทุนชนิด

เพือ่การออม เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร หากสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไป

หรือเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดส้ทิธิประโยชน์ทางภาษี

เปลีย่นแปลงไป และ/หรอืกรณีอืน่ใดเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

เปิดเสนอขายหรอืรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอกีครัง้หลังจากปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุเขา้เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร 

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรับปรุงรายละเอยีดชนดิหน่วยลงทนุ ประเภทของผูล้งทุน โดยบรษัิท

จัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกองทุน

โดยรวม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธแิจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วัน กอ่นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข ปรับปรุง หรือเพิม่เตมิ โดยตดิ

ประกาศและ/หรอืจัดใหม้ขีอ้ความดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ รวมทัง้ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหบ้รกิารการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิดขายหน่วย

ลงทนุชนดิอืน่เพิม่เตมิในภายหลังได ้โดยจะปฏบัิตติามแนวทางทีส่ านักงาน กลต.ก าหนด 

 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
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5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุเปิดไดท้ีท่ า

การทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

5.2.1 การขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดภทัร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ ใหส้ถาบันและประชาชนท่ัวไป ใน

ราคาหน่วยลงทนุละ 10.00 บาท บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยจะด าเนนิการเสนอขายเอง หรอืเสนอ

ขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

5.2.2 การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

ในการเสนอขายครัง้แรกผูส้ั่งซือ้ตอ้งสั่งซือ้อยา่งต า่ 50,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดในแบบค าขอเปิดบัญชกีองทนุเปิดและ

ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และยืน่เอกสารทัง้หมดพรอ้มเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนทีบ่รษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บค าสั่งซือ้จะส่งมอบหลักฐานการ

รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ไวเ้ป็นหลักฐาน  

 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้ซึง่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีต่อ้งการส่งค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุผ่านทางโทรสาร จะตอ้งแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรสาร พรอ้ม

ทัง้ลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และจะตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการระบไุวใ้นค าขอใช ้

บรกิารดังกล่าว และผูถ้ือหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้งยอมรับและผูกพันตาม

เงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และ/หรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการ

ยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิข ึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

 

บรษัิทจัดการอาจเพิม่เตมิวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยวธิอีืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

เชน่ วธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางเคาเตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(Telephone Banking) 

บรกิารธนาคารทางอเิล็กทรอนกิส ์(Internet Banking) เครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีาร

อืน่ใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการเพิม่เตมิวธิีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน

ดังกลา่วเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ๆ ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิท

จัดการ สถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และประกาศผ่านทาง website ของบรษัิทจัดการ (ทัง้นี้ 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้)  

 

5.2.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตอ้งช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยช าระเป็นเงนิสด 

เชค็ ดราฟต ์ค าสั่งจา่ยเงนิของธนาคารทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับบรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บค าสั่งซือ้เทา่นัน้  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิบัญชเีพื่อการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบัญชสีั่งซือ้อืน่ๆ ซึง่บรษัิท

จัดการจะแจง้ใหท้ราบในภายหลัง โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ  

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจา่ยบัญชจีองซือ้ของกองทุน บัญชกีลางทีบ่รษัิท

จัดการเปิดขึน้เพือ่การโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืบัญชอีืน่ทีบ่รษัิทจัดการเปิดขึน้ พรอ้มทัง้เขยีนชือ่นามสกลุ สถานทีต่ดิตอ่ 
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และหมายเลขโทรศัพท ์ลงบนดา้นหลังของเชค็เพือ่ความสะดวกในการตดิตอ่ หลังจากทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บ

ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ ผูส้ั่งซือ้จะไดรั้บหลักฐานการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นหลักฐานการช าระเงนิ  

 

ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 

 

บรษัิทจัดการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะน าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนฝากเขา้บัญชจีองซือ้ของกองทุน บัญชี

กลางทีบ่รษัิทจัดการเปิดขึน้เพือ่การโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน หรือบัญชอีืน่ทีบ่รษัิทจัดการเปิดขึน้ ส าหรับดอกเบีย้ทีเ่กดิข ึน้ 

(ถา้ม)ี ทางบรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  

 

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีก่ารเสนอขายครัง้แรกมผีูส้ั่งซือ้ไม่เกนิ 100 ลา้นหน่วย ผูส้ั่งซือ้ทุกคนจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่

สั่งซือ้ ในกรณีทีก่ารเสนอขายครัง้แรกมผีูส้ัง่ซือ้เกนิกวา่จ านวนทีเ่สนอขาย บรษัิทจัดการอาจด าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุ โดย

ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยใชห้ลักการสั่งซือ้กอ่นไดก้อ่น ตามวันทีไ่ดรั้บใบค าสั่งซือ้พรอ้มเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน

เต็มจ านวน  

 

ในกรณีทีก่ารเสนอขาย มผีูส้ั่งซือ้เกนิ 100 ลา้นหน่วย (1,000 ลา้นบาท) บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุน เกนิจ านวน

ทนุจดทะเบยีนของโครงการไดไ้มเ่กนิ 150 ลา้นบาท  

 

ในกรณีทีก่ารสั่งซือ้พรอ้มกัน บรษัิทจัดการจะพจิารณาจัดสรรตามสัดสว่นจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้เขา้มา  

 

ทัง้นี้ การจัดสรรสทิธใินการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

ปฏเิสธการรับค าสั่งซือ้ใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นก็ได ้ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้ดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชือ่เสยีงหรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของ

บรษัิทจัดการ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 

5.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งยตุโิครงการหลังจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เนื่องจากไมส่ามารถขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ประชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรอืในกรณีทีม่กีารจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ่งในสาม

ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน 

นับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดังกลา่ว และจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและประโยชน์ใดๆ ที่

เกดิจากเงนิทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลา

การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามสัดสว่นของเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถคนืเงนิและผลประโยชน์

ภายในก าหนดเวลาขา้งตน้ อันเนื่องมาจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต ่ากว่า

รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับตัง้แตวั่นทีค่รบก าหนดเวลา เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้

ด าเนนิโครงการตอ่ไปได ้ 

 

ในการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั่งจา่ยในนามผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ ีร่ะบไุวใ้นแบบค าขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด 

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามสัดสว่น 
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อืน่ทีจ่ะมกีารก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลักเกณฑข์องกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือคู่สัญญา

ตา่งประเทศ และ/หรอืตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงและยนิยอมให ้

บรษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญา

ตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรือบุคคล

อืน่ รายละเอยีดดังนี้  

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู ่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

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

Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ 

และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืคูส่ัญญาของกองทนุหรอืคูส่ัญญาของบรษัิทจัดการ และ/หรอืหน่วยงานทีม่ี

อ านาจรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุน

ทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลัก  

4. ขอ้มลูอืน่ตามทีก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืคูส่ัญญาของ

กองทนุหรอืคูส่ัญญาของบรษัิทจัดการ และ/หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจรอ้งขอ  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรือ ตามทีบ่รษัิท

จัดการรอ้งขอ ใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทุนตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอืน่ และผูถ้ือหน่วยลงทุนสละสทิธใินการ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิอืน่ใดจากบรษัิทจัดการ  

 

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลูกคา้ในความดูแล

ของบริษัทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แต่วันท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชกีองทุน

ขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/

หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้ับบรษัิทจัดการก่อนหนา้วันที่

บรษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- การลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ 

 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

อนึง่ ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังกลา่วขา้งตน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุ

แกผู่ส้นใจลงทุน/ผูส้ั่งซือ้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือ

ประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิท

จัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
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6.2.1 วันท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและค าขอเปิดบัญชกีองทนุ และเอกสารอืน่

ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ  

ผูส้นใจลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) และเอกสาร

อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืได ้ทุกวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น.  

 

ทัง้นี้ ในการเปิดบัญชกีองทนุหรอืลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเป็นครัง้แรก บรษัิทจัดการจะจัดใหม้คีู่มอืการลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการออมใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึง่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งศกึษาและปฏบัิตติามเงื่อนไขของการลงทุนใน

กองทนุรวมเพือ่การออม เพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุ 

 

ในกรณีทีวั่นดังกลา่วขา้งตน้ตรงกับวันหยดุท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรม การ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี

อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  ใหเ้ป็นวันท าการ

รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุซือ้หน่วยลงทนุได)้ ก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวันท าการเปิดขาย

หน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ของวันท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณไดเ้มือ่

ส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ ือ้จะไดรั้บ  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือท า

รายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท ารายการในวันหยุด บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธถิอืเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 

หรอืปฏเิสธการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว หรอืตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้และการช าระ

เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศใน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซือ้คนื  

 

หมายเหตเุพิม่เตมิขอ้ 6.2.1 วันท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและค าขอเปิดบัญชี

กองทนุ และเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ:  

 

การเปิดบัญชกีองทนุ:  

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซือ้ หรือขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ในค าขอเปิดบัญชี

กองทนุ รวมถงึเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับเปิดบัญชกีองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอยา่งถูกตอ้งและตามความจรงิพรอ้มทัง้

แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีดังนี้  
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(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

 

(2) กรณีนติบิคุคล  

ก) ส าเนาหนังสอืรับรองทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกใหไ้มเ่กนิ 1 เดอืน ซึง่กรรมการผูม้อี านาจไดล้งนามและประทับตราส าคัญของ

นติบิคุคล (ถา้ม)ี เพือ่รับรองความถูกตอ้งแลว้  

ข) ตัวอยา่งลายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และหรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงือ่นไขการลงนาม  

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสอืรับรองที่

กระทรวงพาณชิยอ์อกให ้ 

จ) ส าเนาบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

 

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

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้งของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะราย  

 

บรษัิทจัดการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือ

เงนิปันผล รวมถงึเงินทีไ่ดจ้ากการขายคืนอัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี หรือเงินอืน่ใดจากหน่วยลงทุน จะตอ้งเป็นผูถ้ือหน่วยที่มชี ือ่ใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 รายถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการจะด าเนนิการจด

แจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน (แต่ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธใินการอนุมัตเิปิดบัญชร่ีวมขา้งตน้ไดไ้มเ่กนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณีดังกล่าว บรษัิทจัดการจะท าการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี เขา้บัญชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนทุก

รายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้กบ่รษัิทจัดการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุมัตกิารด าเนินการตามทีเ่ห็นสมควร 

และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลักเกณฑข์องแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิูจน์ทราบความมตีัวตนของลูกคา้เพื่อให ้

เป็นไปตามหลักเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง หากชือ่บัญชเีงนิฝากไมต่รงตามชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ส าหรับเงือ่นไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ บรษัิท

จัดการจะถอืเอาเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชเีป็นหลัก หรือใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

หากขอ้มูลของชดุค าขอเปิดบัญชทีีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้น อาจ

รวมถงึกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไม่ชัดเจนหรือ  ไม่ครบถว้น

ของขอ้มลูดังกลา่วแลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรือยนืยันจากผูจ้องซือ้ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนนิการเปิดบัญชกีองทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีหรอืเอกสารอืน่ๆ ในการเปิดบัญช ีโดยถอืวา่

ไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุแลว้ โดยจะแสดงขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบัุนเพือ่ใหท้า่นผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบใน

หนังสอืชีช้วนตามรอบปีบัญชหีรอืในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวม  

 

 

6.2.2. วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  
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(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื:  

(1.1) เมือ่ผูส้ั่งซือ้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดโ้ดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไมต่ า่กวา่มูลค่าการสั่งซือ้ขัน้ต ่าตามทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ในการสั่งซือ้แต่ละครัง้ ผูส้ั่งซือ้ตอ้งกรอกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

และ/หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณี

ยังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 6.2.1 โดยผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน

ไดต้ามวธิีการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระเป็นเงินสด บัตรเครดติ เงินโอน ค าสั่งหักบัญช ีเช็ค หรือดราฟต์ ของ

ธนาคารทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับส านักงานบรษัิทจัดการ และ/หรือส านักงานของผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืทีรั่บค าสั่งซือ้ เป็นตน้ โดยเชค็ หรอืดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจา่ยในนาม “บัญชจีอง

ซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. ภัทร” และ/หรอืบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง 

หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

(ก)ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างส านักหักบัญช ีหรือ ดราฟตท์ีไ่ม่สามารถเรียกเก็บเงนิได ้

(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใน

วันท าการซือ้ขายทีเ่รยีกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการทีเ่รยีกเก็บเงนิได ้ 

(ข) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจา่ยเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการสั่งซือ้

นัน้และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบทางโทรศัพท ์ 

 

(1.2) เมือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณียังไม่เคยเปิด

บัญชกีองทนุ) แลว้ และหลังจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้แลว้ บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทนุและส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วแกผู่ส้ั่งซือ้เป็นหลักฐานต่อไป ทัง้นี้ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วย

ลงทนุจะเกดิข ึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วย

ลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 

(1.3) ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีถ่ือหน่วยลงทุนของกองทุนอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิกองทุนของกองทุน

รวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพือ่ช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นมายังกองทนุนี้ได ้ 

 

(1.4) ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่จองซือ้ไมไ่ด ้เวน้แต่

บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

(1.5) ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไดส้ง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารหลักฐานอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ของผูส้ั่งซือ้

พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรือชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูส้ั่งซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทุกฉบับใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแต่วันทีม่กีารส่งค าสั่งซือ้ทางโทรสารและ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นั้น ทัง้นี้ หาก

ปรากฎในภายหลังวา่ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไมต่รงกนั หรอืบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดด้ าเนินการตามขอ้มูลที่

ไดรั้บทางโทรสารและ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นั้นแลว้ บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะถือว่าผู ้

สั่งซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสาร

และ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  
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หากขอ้มูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอ้มูลในเอกสารอื่นใดที่เกีย่วขอ้งกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บรษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับ

ซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ั่งซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นของขอ้มลูดังกลา่วแลว้ แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข 

หรือยืนยันจากผูส้ั่งซื้อ รวมถึงกรณีที่ผูส้ั่งซื้อที่ยังไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการก าหนด และ/หรือ ยังไม่กรอก

แบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดับความเสีย่งของการลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือ

ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก าหนด บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสั่งซือ้

หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้  

 

(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนด  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ต (Internet) :  

โดยผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มค าขอใช ้

บรกิารอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิตอ่ขอรับแบบฟอรม์ดังกลา่วไดท้ีบ่ริษัทจัดการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหหั้กบัญชดีังกลา่วและสง่กลับไปยังบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะได ้

ด าเนนิการจัดท าและจัดส่งรหัสประจ าตัวผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อใชท้ ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้ือรหัสประจ าตัว

จะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัสประจ าตัวของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกล่าว ทัง้นี้ เนื่องจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจ าตัวผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสมัครขอใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกับการขอ

เปิดบัญชกีองทนุก็ได ้ 

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนและ

วันหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวัน

ท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนั้น และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีเ่กดิข ึน้ภายหลังเวลาที่

ก าหนดหรอืในวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6 เรื่อง 

“การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทุนและทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด  

 

(3) การลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอของบรษัิทจัดการ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู ้

ลงทนุทีป่ระสงคจ์ะลงทนุเป็นรายงวด สม า่เสมอ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ:  
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ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ เพือ่เป็นการอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สม ่าเสมอ จะตอ้งกรอกค าขอใชบ้รกิารการลงทุนแบบต่อเนื่อง/

สม า่เสมอ โดยสามารถดาวน์โหลดค าขอใชบ้รกิารดังกลา่วจากเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือตดิต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าว

ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด พรอ้มลงนามในใบค าขอใชบ้รกิารและหนังสือขอใหหั้กบัญชดีังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อ

ด าเนนิการตามความประสงคข์องผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ่ไป  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดส้มัครและเปิดใชก้ารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการ

เรยีบรอ้ยแลว้ สามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิท

จัดการดังกลา่วได ้ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ ใหเ้ฉพาะผูถ้ือ

หน่วยลงทนุทีไ่ดท้ าเรือ่งหักบัญชเีงนิฝากแลว้เทา่นัน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบรกิารการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ ตอ้งเป็นไปตามวธิีการ ภายใตว้ธิีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6 เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของ

กองทนุและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(4) ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณิชยต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพื่อเป็นการ

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้ก่อนการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ี

ขอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

(5) โทรศัพท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางโทรศัพทต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซื้อทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่อง

ดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือ

หน่วยลงทนุแลว้  

 

(6) ไปรษณีย ์ 

ผูล้งทนุสามารถสง่ใบค าสั่งซือ้และหลักฐานการช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทุนตอ้งจ่าหนา้ซอง

ถงึบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ผูล้งทนุตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอรม์ตา่งๆ ของบรษัิทจัดการใหค้รบถว้น และบรษัิทจัดการจะถอืเอา

วันทีไ่ดรั้บไปรษณียด์ังกลา่วเป็นวันด าเนนิการตามค าสั่ง  

 

นอกจากนี้ บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์และเพิม่ชอ่งทางในการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่าน

ทางไปรษณียเ์พิม่เตมิในอนาคต เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการทีบ่รษัิท

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



 

 
 

            กองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซท็ อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA FUND)                                                                  หนา้ 45      

ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่ว ทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

หมายเหตเุพิม่เตมิขอ้ 6.2.2 วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  

หลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในแต่ละชอ่งทางดังกล่าวขา้งตน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิ่ม

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุในแตล่ะชอ่งทาง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศให ้

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันท าการกอ่นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรือปรับปรุง โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่องดังกล่าว ทีส่ านักงาน

ของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

6.2.3 ราคาขายหน่วยลงทนุ:  

บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (วันท ารายการซือ้หน่วยลงทุน) นั้นเป็น

เกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ั่งซือ้จะไดรั้บ โดยราคาขายหน่วยลงทนุ จะค านวณจากมูลค่าหน่วย

ลงทนุ ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายหรอืวันท าการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่บรษัิท

จัดการจะคดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 “ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ" เวน้แตใ่นกรณีทีไ่มส่ามารถน าคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุได ้ 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้ :  

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้ตามจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ โดย

ค านวณจากจ านวนเงนิที่สั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวนดังกล่าว หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช ้

หลักการค านวณ ตามขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” เวน้แตใ่นกรณีทีก่ารสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วย

ลงทนุของกองทนุเกนิจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ดทะเบยีนไวก้ับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

บรษัิทจัดการอาจผ่อนผันหรอืยกเวน้การยืน่เอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยใชห้ลักการจัดสรร “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” (First Come First 

Serve) โดยขอ้มูลการสั่งซือ้ในล าดับก่อนหรือหลังนั้น ใหพ้จิารณาจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บค าสั่งซือ้และท ารายการซือ้

หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีไ่ด ้

สั่งซือ้ภายหลังจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกันและมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุ

ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ั่งซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ได ้(Pro Rata)  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามสัดสว่นอืน่ทีจ่ะมกีาร

ก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลักเกณฑข์องกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ 

และ/หรอืตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงและยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการ

สามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ 

และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น 

รายละเอยีดดังนี้  



 

 
 

            กองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซท็ อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA FUND)                                                                  หนา้ 46      

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู ่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

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

Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ 

และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืคูส่ัญญาของกองทนุหรอืคูส่ัญญาของบรษัิทจัดการ และ/หรอืหน่วยงานทีม่ี

อ านาจรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุน

ทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลัก  

4. ขอ้มลูอืน่ตามทีก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืคูส่ัญญาของ

กองทนุหรอืคูส่ัญญาของบรษัิทจัดการ และ/หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจรอ้งขอ  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรือ ตามทีบ่รษัิท

จัดการรอ้งขอ ใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอืน่ และผูถ้ือหน่วยลงทุนสละสทิธใินการ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิอืน่ใดจากบรษัิทจัดการ  

 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธิทีจ่ะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหผู้ ้

สั่งซือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ั่งซือ้ระบไุวใ้นการเปิดบัญชกีองทนุ หรอืในใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล (ถา้

ม)ี)  

 

(2) ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกับจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

จัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนจรงิหรือเขา้บัญชตีามทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนดเป็นเกณฑ ์ 

 

(3) กรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้ขาย ใหถ้ือว่าเป็น

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทุนใหต้ามราคาขายหน่วยลงทุนตาม

หลักการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” ส าหรับกรณีทีช่ าระเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิีเดยีวกันนี้

ภายหลังเวลาทีก่ าหนด หรอืในวันหยดุท าการซือ้ขาย ใหถ้อืวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

(4)ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างส านักหักบัญช ีหรือ ดราฟตท์ีไ่ม่สามารถเรียกเก็บเงนิได ้

(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใน

วันท าการซือ้ขายทีเ่รยีกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการทีเ่รยีกเก็บเงนิได ้ 

 

(5) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจา่ยเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการสั่งซือ้

นัน้และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ทราบทางโทรศัพท ์ 

 

6.2.5 การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้:  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้ ในวันท าการถัดจากวัน

ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวนั้น โดยใชห้ลักการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และขอ้ 6.2.4 
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เรือ่ง “การจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ั่งซือ้” เวน้แตเ่ขา้ขา่ยกรณีตามขอ้ 11 เรือ่ง “การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุตามสั่ง”  

6.2.6 การคนืเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้และจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ั่งซือ้รวมกันเกนิจ านวนหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการไดจ้ดทะเบยีนกับส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุตามหลักการสั่งซือ้กอ่นไดก้อ่น และหากมกีารสั่งซือ้พรอ้มกัน และ

มหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่

ผูส้ั่งซือ้แตล่ะรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rate) ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน 

หรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรร

พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ั่งซือ้ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 

15 วันนับตัง้แตวั่นทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

 

6.2.7 ขอ้จ ากัดการลงทนุ การปฏเิสธ/หยดุรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ:  

(1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณีทีค่ าสั่งซือ้จะมผีลใหบุ้คคลใดหรือ

กลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยไมต่อ้งใหเ้หตผุลใด ๆ 

เวน้แตจ่ะเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการบรหิารและจัดการ

กองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูค่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ทัง้นี้ เพื่อ

รักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคัญ  

(3) บรษัิทจัดการอาจหยดุรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวได ้เมือ่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าในบางสถานการณ์

หากมกีารรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรอืความเสยีหายตอ่การบรหิารจัดการกองทนุ และ/หรอืตอ่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืตอ่กองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว 

และก าหนดการเปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามปกต ิใหผู้ล้งทุน/ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ และจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่อง

ดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ  

เงือ่นไขอืน่ ๆ:  

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรือปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิีการซือ้และการ

ช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ โดยจะท าการจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วอยา่งนอ้ย 7 วันท าการทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

2. เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ในความ

ดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชกีองทุน

ขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/

หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้ับบรษัิทจัดการก่อนหนา้วันที่

บรษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุการเสนอขายหรอืปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการ

ชัว่คราวหรอืถาวร หากสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือเปลีย่นแปลงไป 

และ/หรอืเงือ่นไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีเปลีย่นแปลงไป และ/หรือกรณี

อืน่ใดเพือ่ประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดเสนอขายหรอืรับค าสั่งซือ้/

สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอกีครัง้หลังจากปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร 
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6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ : 

 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- วธิกีารอืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

อนึง่ ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังกลา่วขา้งตน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุ

แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี้  

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ตามวันและ

เวลาในขอ้ 7.5 เร และขอ้ 7.6 เรื่อง “ระยะเวลาในการรับซือ้คนืและรายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื” โดยผูถ้ือหน่วย

ลงทนุกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ  ในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการขายคนืหน่วยลงทนุตามที่

บรษัิทจัดการก าหนด ใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบมุลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการขายคนื ทัง้นี้ ตอ้งไม่ต ่ากว่า

มลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืทีบ่รษัิทจัดก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ เมือ่เจา้หนา้ที่

ตรวจสอบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุวา่ถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะสง่มอบส าเนาค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ั่ง

ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานตอ่ไป 

 

หากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วขา้งตน้เป็นวันหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหถ้ือวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ถัดไปเป็นวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแทน  

 

(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยหรือจ านวนบาทได ้ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้ือ

หน่วยลงทนุตอ้งการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิท

จัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุนัน้ รวมถงึในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชหีรือจ านวนหน่วย

ลงทนุคงเหลอืในบัญชนีอ้ยกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่หรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าตามที่

ก าหนดไว ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้จ านวน  
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(ค) เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการขายคนืหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หาก

รายการสั่งขายคนืนัน้ไดเ้สร็จส ิน้สมบรูณ์แลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

(ง) บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑค์ านวณราคารับซือ้คนืและจ านวน

หน่วยลงทนุทีจ่ะไดรั้บ โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะค านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส ิน้วันท ารายการรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุนัน้ หักดว้ย คา่ธรรมเนียมในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะคดิค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.3 “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" ทัง้นี้ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคารับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

(จ) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ั่งขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรือชอ่งทาง

อเิล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได ้ผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงส่งตน้ฉบับเอกสารทุกฉบับใหแ้ก่บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแต่วันทีม่กีารส่งค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังวา่ ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไมต่รงกัน หรอื

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นั้นแลว้ บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืในการ

ด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และขอ้มลูในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษัิทจัดการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นของขอ้มลูดังกลา่วแลว้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือ

ยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสั่งขายคนื

หน่วยลงทนุรวมถงึจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต :  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิาร

อนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิตอ่ขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด พรอ้ม

ลงนามในแบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารและหนังสือขอใหหั้กบัญชดีังกล่าวและส่งกลับไปยังบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะได ้

ด าเนนิการจัดท าและจัดส่งรหัสประจ าตัวผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อใชท้ ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้ือรหัสประจ าตัว

จะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีบุ่คคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัสประจ าตัว

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว  
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เนื่องจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจ าตัวผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใชบ้ริการ

อนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกับการขอเปิดบัญชกีองทนุก็ได ้ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและวันหยดุท า

การซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการ

ซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กดิข ึน้ภายหลังเวลาที่

ก าหนดหรอืในวันหยดุท าการซือ้ขายใหถ้ือว่าเป็นการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไป การสั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของบรษัิทจัดการตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 7 

เรือ่ง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(3) ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณชิยต์ามทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใต ้

หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้

กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(4) โทรศัพท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางโทรศัพทต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพื่อเป็น

การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิีการทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่ม

ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถือ

วา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(5) ไปรษณีย ์ 

ผูล้งทนุสามารถสง่ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทนุตอ้งจา่หนา้ซองถงึบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ผูล้งทนุตอ้ง

กรอกเอกสาร และแบบฟอรม์ตา่งๆ ของบรษัิทจัดการใหค้รบถว้น และบรษัิทจัดการจะถอืเอาวันทีไ่ดรั้บไปรษณียด์ังกลา่วเป็นวัน

ด าเนนิการตามค าสั่ง  

 

นอกจากนี้ บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณียต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่

ใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถือ

วา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

วธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ:  

(1) โอนเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถแจง้หรอืระบใุหโ้อนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิด

บัญชกีองทนุ หรอืใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะด าเนินการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 

วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
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ในการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากนี้ ถา้หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถโอนเงนิเขา้บัญชทีีผู่ถ้ ือ

หน่วยลงทนุไดแ้จง้หรอืระบไุวไ้มว่า่ดว้ยกรณีใดๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออกเช็คขดีคร่อมค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุสั่งจา่ยผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) รับเชค็ทางไปรษณีย ์ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบใุหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการออกเชค็ขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และรับเช็คทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตามชือ่และทีอ่ยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่บรษัิทจัดการจะน าสง่เชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 5 วัน

ท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(3) รับเชค็ดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบใุหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการออกเชค็ขดีคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนและรับเช็คดว้ยตนเองที่

ส านักงานของบรษัิทจัดการ ซึง่สามารถรับไดภ้ายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคา

ขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

  

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวันท าการ  

 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. หากวันท า

การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นวันหยดุท าการ จะก าหนดใหวั้นท าการซือ้ขายถัดไปเป็นวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแทนโดยผู ้

ถอืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืชอ่งทาง/

วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

ในกรณีทีวั่นรับซือ้คนืดังกลา่วขา้งตน้ตรงกับวันหยดุท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน

อืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวันหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท า

การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (วันท าการทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนได)้ (หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน) ก็ตาม บรษัิท

จัดการจะเลือ่นการวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ) เป็นวันท าการถัดไป  

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน) ในระหว่างวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

เปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ (หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ) หรอืท ารายการขายคนืหน่วยลงทนุ (หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ) 

นอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่วได ้ 

  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

เงือ่นไขอืน่ๆ :  

1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิีการขายคนื 

ระยะเวลาในการขายคนืและการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยแลว้ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีอ่าจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการบรหิารและ

จัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูคา่การสั่งขายคนืหน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลา/ความถีข่องการสั่งขายคนื
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หน่วยลงทนุเป็นหลัก ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยูก่อ่น

แลว้เป็นส าคัญ  

3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได ้เมื่อบรษัิทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าในบาง

สถานการณ์หากมกีารรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อไปตามปกต ิอาจส่งผลกระทบหรือความเสยีหายต่อการบรหิารจัดการ

กองทนุ และ/หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืตอ่กองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยดุรับค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุเป็นการชัว่คราว และก าหนดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย

กวา่ 3 วัน และจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และ/

หรอืประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

4) เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ในความ

ดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชกีองทุน

ขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/

หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้ับบรษัิทจัดการก่อนหนา้วันที่

บรษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ

5) หลักการและรายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑแ์ละ/หรือ

วธิกีารทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอืทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง โดย ณ ขณะทีบ่รษัิทจัดการเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทุน

ชนดิเพือ่การออมครัง้แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดใหใ้ชว้ธิเีขา้กอ่นออกกอ่น (FIFO) 

 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

8.1. ชอ่งทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ 

 

8.2. รายละเอยีดการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดต้ามวธิกีาร

ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิท

จัดการเทา่นัน้  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยัิงไมเ่ปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดยีวกัน  

ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม บรษัิทจัดการจะเปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนนี้เป็น

กองทนุปลายทาง)  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปิดรับค าสั่งสบัเปลีย่นออกจากหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การ

ออม ไปยังกองทุนรวมปลายทางทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารจัดการและ/หรือ

กองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการอื่น เท่านั้น เวน้แต่บรษัิทจัดการจะ

อนุญาตหรอืใหด้ าเนนิการเป็นอยา่งอืน่  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยท ารายการสบัเปลีย่นขา้งตน้ รวมถงึสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงและ/หรอื

เพิม่เตมิเงือ่นไข/วธิกีาร และ/หรอืรายละเอยีดการสับเปลีย่นขา้งตน้ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยแลว้ และไม่

ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูส้นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดใหม้ขีอ้มูล
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เรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ  

 

“การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทนุอกีกองทนุหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการ

น าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ภายหลังหักคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี แลว้น าไปช าระ

เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  

 

8.2.1 วธิกีารในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื และ/หรอืชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ ตามวันและเวลาใน

ขอ้ 8.2.3 เรือ่ง “วันและเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ” โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ระบชุ ือ่

กองทนุตน้ทาง ระบจุ านวนเงนิหรือจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชือ่กองทุนปลายทางทีต่อ้งการ

สับเปลีย่น ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน และน าไปยืน่กับบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลีย่น

กองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากรายการสั่งสับเปลีย่นนัน้ไดเ้สร็จส ิน้สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสง่ค าสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

นัน้ ใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยัน

แหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 

7 วันท าการ นับแตวั่นทีม่กีารส่งค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นั้น ทัง้นี้ หาก

ปรากฎในภายหลังวา่ ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรือบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับและบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มูลที่

ไดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะถือว่าผูถ้ือ

หน่วยลงทนุไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทาง

โทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มลูในการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ทีบ่รษัิท

จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบถงึความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าวแลว้แต่ไม่ไดรั้บการ

แกไ้ข หรือยนืยันจากผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืขอสงวนสทิธิที่จะไม่รับค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุรวมถงึจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการรับสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืตามสัดสว่นอืน่ทีจ่ะมกีาร

ก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลักเกณฑข์องกองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ 

และ/หรอืตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงและยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการ

สามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ 
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และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น 

รายละเอยีดดังนี้  

1. ชือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู ่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

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

Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ 

และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืคูส่ัญญาของกองทนุหรอืคูส่ัญญาของบรษัิทจัดการ และ/หรอืหน่วยงานทีม่ี

อ านาจรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุน

ทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลัก  

4. ขอ้มลูอืน่ตามทีก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหลักหรอืคูส่ัญญาของ

กองทนุหรอืคูส่ัญญาของบรษัิทจัดการ และ/หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจรอ้งขอ  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรือ ตามทีบ่รษัิท

จัดการรอ้งขอ ใหแ้กก่องทนุหลัก และ/หรอืกองทนุตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกองทนุหลักหรอืกองทนุตา่งประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอืน่ และผูถ้ือหน่วยลงทุนสละสทิธใินการ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิอืน่ใดจากบรษัิทจัดการ  

 

(1) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง  

(ก) ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ (กองทนุตน้ทาง) หรอืเรยีกวา่ “การสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการ

เลกิกองทนุนี้ ภายหลังคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ  ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

ไดใ้นระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไปตาม

มลูคา่ขัน้ต า่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7 “การรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ” เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

(ค) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นตามใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ านวน

หน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางทีป่รากฎอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิท

จัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุนัน้  

อยา่งไรก็ตาม หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ตามขอ้ก าหนดของ

กองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะช าระเป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
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(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

(SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อ

น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุปลายทาง)  

 

(จ) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิข ึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนปลายทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถือหลักฐานที่

ปรากฎอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์และใช ้

อา้งองิได ้ 

 

(ฉ) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยมคีวามประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมของกองทนุนี้ (กองทุนตน้ทาง) ไปยังกองทุน

รวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุปลายทาง) (แลว้แต่กรณี) 

สามารถท าไดโ้ดยการกรอกรายละเอยีดในค าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการ หรือระบุจ านวนหน่วย

ลงทุนในกรณีที่ตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมด พรอ้มทัง้เอกสารอื่นใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนด เพื่อประกอบการ

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ แลว้น าไปยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ซึง่จะส่งมอบหลักฐาน

การรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

 

บรษัิทจัดการจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุส าหรับการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในกรณดีังกลา่วใหแ้กก่องทนุรวมปลายทางทีผู่ถ้อื

หน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุ หรอืบรษัิทจัดการทีรั่บผดิชอบด าเนนิการกองทนุรวมปลายทางดังกล่าวตามทีร่ะบุไวใ้น

ค าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุไดรั้บค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีส่มบูรณ์แลว้ หรือค าสั่งโอนการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย

ลงทนุชนดิเพือ่การออม (แลว้แตก่รณี) ของบรษัิทจัดการอืน่ทีส่มบรูณ์แลว้เทา่นัน้  

 

(2) กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

(ก) ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ (กองทนุปลายทาง) หรอืเรยีกว่า “การสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิ

กองทนุอืน่ ๆ  ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุตน้ทาง) ภายหลังคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 

(SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี เพื่อน ามาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการ

ก าหนดใหเ้ป็นวันเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 5 “การเสนอขายภายหลังการเสนอ

ขายครัง้แรก” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไปตามมลูคา่

ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 

(SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะซือ้หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยน าเงนิ

บางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทนุอืน่ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิท

จัดการ เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้  

 

(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิข ึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนปลายทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถือหลักฐานที่
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ปรากฎอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์และใช ้

อา้งองิได ้ 

 

(จ) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นตามใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ านวน

หน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางทีป่รากฎอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิท

จัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุนัน้  

อยา่งไรก็ตาม หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ตามขอ้ก าหนดของ

กองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะช าระเป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

(ฉ) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยหรอืผูส้นใจลงทนุมคีวามประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิ

เพือ่การออม ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่มายังหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมของกองทุนนี้ สามารถขอรับหนังสอืชี้

ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ คูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม เอกสารการเปิดบัญชกีองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญช)ี 

ใบค าสั่งสับเปลีย่นระหวา่ง บลจ. ไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีด

และขอ้ความตา่ง ๆ ในเอกสารดังกลา่วขา้งตน้ พรอ้มแนบเอกสาร หลักฐานตามทีร่ะบใุนใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณียังไม่

เคยเปิดบัญช)ี  

 

8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

(1) กรณีทีก่องทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง  

การก าหนดราคาสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) จากกองทนุ จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารับซือ้คนืของวันท า

การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หักดว้ย คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง (ถา้ม)ี  

 

(2) กรณีทีก่องทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

การก าหนดราคาสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (เขา้) กองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายของวันท าการของ

กองทุนปลายทางก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะไดรั้บเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ย 

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถา้ม)ี  

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บการ

รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

8.2.3 วันและเวลาการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

(1) กรณีทีก่องทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) ไดต้ามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

(2) กรณีทีก่องทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) ไดต้ามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
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ในกรณีทีวั่นดังกลา่วตรงกับวันหยดุท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจ

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท าการสับเปลีย่น

หน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนการวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันท าการถัดไป ทัง้นี้ ระยะเวลาหรือ

ก าหนดการในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามตารางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะช าระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางใหก้องทนุปลายทางภายใน 5 วันท าการนับแต่วัน

ค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ของกองทุนตน้ทาง 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีวั่นช าระเงนิค่าเงนิขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางตรงกับวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุน

ปลายทาง บรษัิทจัดการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในวันท าการซือ้ขายถัดไป ซึง่อาจเกนิกว่า 5 วันท า

การนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทุน

ตน้ทางได ้ 

 

หากผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดส้่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งซือ้ ขายคืน 

สับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรือการท า

รายการในวันหยดุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้โดยบรษัิทจัดการจะสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

8.2.4 กรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

(1) กรณีหน่วยลงทนุเป็นหน่วยลงทนุตน้ทาง จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารับซือ้คนืของวันท าการสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุตน้ทาง หักดว้ย คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุตน้ทาง (ถา้ม)ี  

(2) กรณีหน่วยลงทนุเป็นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายของวันท าการของหน่วย

ลงทนุปลายทางกอ่นวันทีห่น่วยลงทนุปลายทางจะไดรั้บเงนิจากการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนตน้ทาง บวกดว้ย 

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุปลายทาง (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยท ารายการสับเปลีย่นระหวา่งหน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต รวมถงึสงวนสทิธิ

ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเตมิเงื่อนไข/วธิีการในการสับเปลีย่นระหว่างชนิดหน่วยลงทุนในภายหลัง และ/หรือใน

รายละเอยีดการสับเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นระหวา่งชนดิ

หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวและ/หรอืถาวร โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูส้นใจลงทนุท่ัวไปทราบ โดยจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

เงือ่นไขอืน่ๆ :  

1) บรษัิทจัดการอาจก าหนดชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดเพิม่เตมิจากขอ้ 8.1. “ชอ่งทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน” เพื่อเป็น

การอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข

และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้

ถอืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยจัด

ใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่าน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไข/วธิีการใน

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ ในการด าเนินดังกล่าว

บรษัิทจัดการค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและ
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ผูส้นใจลงทนุท่ัวไปทราบ โดยจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการบรหิารและ

จัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมูลค่าการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/ความถี่ของการสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นหลัก ทัง้นี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถ่ือหน่วย

ลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคัญ  

4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรอืถาวรก็ได ้เมือ่บรษัิทจัดการพจิารณา

แลว้เห็นวา่ในบางสถานการณ์หากมกีารรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกต ิอาจส่งผลกระทบหรือความเสยีหายต่อ

การบรหิารจัดการกองทนุ และ/หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืตอ่กองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยุดรับ

ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และก าหนดการเปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยจัด

ใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และ/หรือประกาศผ่าน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

5) เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพื่อเป็นลูกคา้ในความ

ดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชกีองทุน

ขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/

หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้ับบรษัิทจัดการก่อนหนา้วันที่

บรษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

6) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุการเสนอขายหรอืปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการ

ชัว่คราวหรอืถาวร หากสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือเปลีย่นแปลงไป 

และ/หรอืเงือ่นไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีเปลีย่นแปลงไป และ/หรือกรณี

อืน่ใดเพือ่ประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดเสนอขายหรอืรับค าสั่งซือ้/

สับเปลีย่นเขา้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอกีครัง้หลังจากปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร 

7) หลักการและรายละเอียดการขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมายและ/หรือ

หลักเกณฑแ์ละ/หรอืวธิกีารทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรือทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง โดย ณ ขณะทีบ่รษัิทจัดการเปิด

ใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมครัง้แรก แนวทาง/กฎหมาย/หลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดใหใ้ชว้ธิเีขา้กอ่นออกกอ่น 

(FIFO) 

 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

บรษัิทจัดการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้อ่เมือ่บรษัิทจัดการ

ไดก้ าหนดกรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขการช าระและขัน้ตอนการด าเนนิการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ผกูพัน โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดังกลา่วตอ้ง

สามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดนัน้ทกุราย  ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขมไีดเ้ฉพาะกรณี

ใดกรณีหนึง่หรอืหลายกรณี ดังตอ่ไปนี้ 

(1)  กองทนุก าหนดวธิกีารช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหส้ามารถช าระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไวเ้ป็นการท่ัวไป  

(2)  การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วมวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 

น าหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่นัน้ไปช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบ

ด าเนนิการ 

(3)  บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ 

(4) ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงรับช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดรั้บมติ

พเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้ 
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10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

บรษัิทจัดการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว ้

แลว้ได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดุังตอ่ไปนี้ โดยไดรั้บ  

ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื  

(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตดุังกลา่วอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ  

 

(2) มคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ แตใ่นชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการยังไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งนั้นต่างจากราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

 

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 

ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

 

การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บรษัิทจัดการจะด าเนินการ

ดังตอ่ไปนี้  

(ก) เลือ่นก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่

ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

(ค) แจง้การเลือ่นก าหนดช าระค่าขายคนื พรอ้มทัง้จัดส่งรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตาม (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตาม (2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนนิการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดังกลา่ว บรษัิทจัดการ

กองทนุจะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่ค าสั่งขายคนืกอ่นหลัง  

 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทุนตามส ัง่ :  

11.1 บรษัิทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืจะหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณี

ดังตอ่ไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) เมือ่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผล โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

วา่เป็นกรณีดังตอ่ไปนี้  

(2.1) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  

(2.2) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
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(2.3) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรือการหยุดรับค าสั่งซือ้ หรือ

ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตาม (2.1) (2.2) หรอื (2.3) ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิกวา่ 1 วันท าการ เวน้แตจ่ะไดรั้บ

การผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

(3) กองทนุไดล้งทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ และมเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้เกดิข ึน้ ซ ึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ

กองทนุอยา่งมนัียส าคัญ  

(3.1) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทนุลงทนุใน

หลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

(3.2) มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจากประเทศ

หรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(3.3) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

 

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน

เฉพาะราย เนื่องจากปรากฎขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้  

(4.1) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท า ดังตอ่ไปนี้  

(ก) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่

วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

(ข) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  

(ค) การกระท าทีเ่ป็นการปฎบัิตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(4.2) บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ  

 

(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของตนอัน

เนื่องมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุ

สว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการ

เป็นผูจั้ดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ  

 

(6) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ เพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1 เงือ่นไขการเลกิกองทนุ ขอ้ 3 

 

11.2 เมือ่ปรากฏเหตตุามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตามค าสั่ง

ทีรั่บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตดิังตอ่ไปนี้  

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่าย ไม่รับซือ้คนื

หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

รายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการใด ๆ โดย

พลันดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
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(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือหรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) 

และ (5) เกนิ 1 วันท าการ ใหบ้รษัิทจัดการด าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด 

ณ วันท าการสดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการกอ่นวันเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่ง

ขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย รับซือ้คนื

หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการเปิดรับค าสั่งซือ้หรือ

ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจหยดุค านวณ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้ 

 

11.3 บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับค า

สั่งซือ้หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 16 และ

ผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถ้ือหน่วย

ลงทนุทีม่คี าสั่งซือ้หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน :  

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ

ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บรษัิทจัดการจะหยุดรับค าสั่งซื้อ หรือค าสั่งขายคนื หรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึง่ไม่เกนิ 20 วัน

ท าการตดิตอ่กัน  

 

13. เงอืนไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  

กรณีหน่วยลงทนุชนดิทั่วไป  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) โอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) โอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) โอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรือส านักงานผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทนุไว ้ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไมม่บัีญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งด าเนินการตาม

ขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” ในสว่นของ “การเปิดบัญชกีองทนุ” ผู ้

โอนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่รั้บโอนได ้ 
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(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง 

“คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับ

ซือ้คนืจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี  

(4) ในกรณีทีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ ผูโ้อนจะตอ้งน าสง่ใบหน่วยลงทนุคนืใหแ้กน่ายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุเพือ่ท าการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการไดใ้บหน่วยลงทุน จะตอ้งยืน่

เรือ่งการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 14 เรือ่ง “การออกและสง่มอบเอกสารแสดง

สทิธใินหน่วยลงทนุ” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้ ้

โอนและผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยค าขอโอนหน่วยลงทุนตอ้งถูกตอ้งและ

ครบถว้น ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรื่อง 

“สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนินการโอนหน่วยลงทุน

เรยีบรอ้ยแลว้  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารโอนหน่วยลงทนุโดยการกระท าดังกลา่วไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ 

ในการด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

 

กรณีหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม  

ผูล้งทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันได ้ทัง้นี้ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีขา้งตน้ บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนใหบุ้คคลอืน่หรือการจ าน าหน่วยลงทุนของหน่วย

ลงทนุชนดิเพือ่การออม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาปรับเปลีย่น/เพิม่เตมิวธิกีารโอนหน่วยลงทนุโดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กับการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมเพือ่การออม 

 

 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด 

1. PHATRA SG-AA ไมจ่า่ย  

2. PHATRA SG-AA-SSF ไมจ่า่ย  

 

14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

บรษัิทจัดการมนีโยบายทีจ่ะไมจ่า่ยเงนิปันผล แตจ่ะน าผลก าไรไปลงทนุตอ่เพือ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ข ึน้  

 

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

 

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 
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1. PHATRA SG-AA ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปี 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

2. PHATRA SG-AA-SSF ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปี 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิอัตรารอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการส่งเสรมิการ

ขาย คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของผูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม เมือ่รวมกับ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีส่ามารถประมาณการณ์ได ้เชน่ ค่าใชจ้่ายต่างๆในการจัดตัง้กองทุนรวม ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญช ีค่าจัดท า

เอกสารตา่งๆของกองทนุ เชน่ หนังสอืชีช้วน หนังสอืบอกกลา่วตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึคา่จัดสง่เอกสารดังกลา่ว เมือ่รวมกัน

แลว้ ประมาณการณ์คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุ อยา่งไรก็ตาม คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วเป็นเพยีงการประมาณการณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม โดยจะไมเ่กนิกวา่อัตราขัน้สงูของยอดรวมคา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ 

 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

 

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA SG-AA ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปี ของมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

2. PHATRA SG-AA-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปี ของมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ก่อนหัก

คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ อัตราคา่ธรรมเนียม

การจัดการดังกลา่ว จะรวมคา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุไวแ้ลว้ 

 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA SG-AA ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

2. PHATRA SG-AA-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ก่อนหัก

คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
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15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA SG-AA ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

2. PHATRA SG-AA-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ก่อนหัก

คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

รวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจัดการ  

 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมม่ ี 

 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ2.6750ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ 

ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(1) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการจัดตัง้กองทนุรวม เชน่ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการขออนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทนุ 

คา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม หรอืคา่ธรรมเนียมการเพิม่เงนิทนุจดทะเบยีน เป็นตน้ ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของผูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในหลักทรัพย์

หรอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ นอกเหนือจาก "คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" ตามจา่ยจรงิ แตจ่ะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1605 

ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(3) คา่อากรแสตมป์และคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสาร ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(4) ค่าตอบแทนผูช้ าระบัญช ีและผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชกีองทุนจนถงึการจดทะเบยีนเลกิกองทุนต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(5) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทกุประเภททีเ่กดิข ึน้หรือเกีย่วขอ้งกับการลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ เชน่ การจัดหาใหไ้ดม้า การรับมอบ การส่งมอบ การดูแล การเก็บรักษา การป้องกันผลประโยชน์ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงนิ ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันความ

เสีย่งในดา้นอัตราแลกเปลีย่น หรอืความเสีย่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในหลักทรัพยทั์ง้ในประเทศและต่างประเทศ เชน่ 
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คา่สัญญาฟิวเจอร ์สัญญาฟอรเ์วริด์ หรอืสัญญาสวอป และคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ รวมถงึค่าใชจ้่ายและ

คา่ธรรมเนียมอืน่ใดเพือ่ใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่วได ้เป็นตน้  

(6) คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขาย คา่โฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5350 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิม่

แลว้) ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

(7) คา่จัดท าหนังสอืชีช้วน คา่พมิพ ์และคา่แปลหนังสอืชีช้วน  

(8) คา่จัดท าหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  

(9) คา่จัดเตรยีมและจัดพมิพห์นังสอืบอกกลา่วหรอืประกาศตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

(10) คา่จัดเตรยีมและจัดสง่รายงานตา่งๆส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(11) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้เกีย่วเนื่องกับกองทนุ เชน่ คา่ประกาศในหนังสอืพมิพ ์คา่พมิพแ์บบพมิพ ์คา่ไปรษณียากรส าหรับ

หนังสอืโตต้อบกับผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการสอบบัญช ีคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจาก

การผดินัดช าระราคา (Failed Trade) (ถา้ม)ี คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการรับจ านองอสังหารมิทรัพยเ์พื่อเป็นหลักประกันการลงทุน 

ฯลฯ อกีทัง้คา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิข ึน้ตามกฎหมาย  

 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการส่งเสรมิการ

ขาย คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของผูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม เมือ่รวมกับ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีส่ามารถประมาณการณ์ได ้เชน่ ค่าใชจ้่ายต่างๆในการจัดตัง้กองทุนรวม ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญช ีค่าจัดท า

เอกสารตา่งๆของกองทนุ เชน่ หนังสอืชีช้วน หนังสอืบอกกลา่วตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึคา่จัดสง่เอกสารดังกลา่ว เมือ่รวมกัน

แลว้ ประมาณการณ์คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.6750 ตอ่ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุ อยา่งไรก็ตาม คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วเป็นเพยีงการประมาณการณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม โดยจะไมเ่กนิกวา่อัตราขัน้สงูของยอดรวมคา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ 

 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA SG-AA ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วย

ลงทนุ 

2. PHATRA SG-AA-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วย

ลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่เงนิลงทนุ  

 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA SG-AA ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่

หน่วยลงทนุ 

2. PHATRA SG-AA-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่

หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่เงนิลงทนุ  
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15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA SG-AA ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของ

มลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. PHATRA SG-AA-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของ

มลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่เงนิลงทนุ  

- คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ : อตัราเทา่กับคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  

- คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ : อัตราเทา่กับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุภายในกองทนุ

นี ้โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ  

 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ม ี 

ชือ่ยอ่ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. PHATRA SG-AA ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของ

มลูคา่หน่วยลงทนุ 

2. PHATRA SG-AA-SSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของ

มลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) ของมลูคา่เงนิลงทนุ  

- คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ : อตัราเทา่กับคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  

- คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ : อัตราเทา่กับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุภายในกองทนุ

นี ้โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ  

 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตราไมเ่กนิ 53.50 บาทตอ่ 1 รายการ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู ้

โอนในวันทีย่ืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ โดยเป็นไปตามดลุยพนิจิของ

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบไมน่อ้ยกวา่ 3 

วันกอ่นวันด าเนนิการดงักลา่ว  

  

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 
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ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 ไมเ่กนิ 53.50 บาท ตอ่รายการ (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 

ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ โดย

เป็นไปตามดลุยพนิจิของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบไมน่อ้ยกวา่ 3 วันกอ่นวันด าเนนิการดงักลา่ว 

 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ : ม ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื เงนิปันผล (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามอตัราที่

ธนาคารพาณชิยก์ าหนด โดยตัดจา่ยจากจ านวนเงนิทีจ่ะโอนเขา้บัญชนัีน้ๆ  

(2) คา่ธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุตามอัตราทีธ่นาคารพาณชิยก์ าหนด (ถา้ม)ี โดยตดัจา่ยจาก

บัญชเีงนิฝากของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  

 

ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืแตล่ะรายอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ และ/หรอื คา่ธรรมเนียมการรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในอัตราทีแ่ตกตา่งกัน โดยจะไมเ่กนิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ และ/หรอื คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุทีก่ าหนดไว ้ 

 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจเก็บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่ และ/หรอืแตล่ะรายในอตัราทีไ่ม่

เทา่กัน ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถตอ่รองอัตราคา่ธรรมเนียมดังกลา่วได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหทราบรายละเอยีดตอ่ไป โดย

จัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

การค านวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะค านวณทกุ

วันท าการ โดยใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ในแตล่ะวันเป็นฐานในการค านวณและเรยีกเก็บจากกองทนุเป็นราย

เดอืน  

 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทนุรวมตามขอ้ 15.2.6 (3) ถงึ (11) จะตัดจา่ยจากกองทนุรวมตามทีจ่า่ยจรงิ โดยบรษัิทจัดการ

ดว้ยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ มสีทิธทิีจ่ะตัดจา่ยคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆดังกลา่วในงวดเดยีวหรอืเฉลีย่ตดั

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมเป็นรายวัน ทัง้นี้ การตัดจา่ยคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วจะเป็นไปตามหลักการบัญชแีละวธิปีฏบัิต ิ

ทางการบัญชทีีรั่บรองท่ัวไป หรอืมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้  

 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม หรอื คา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.1. - ขอ้ 15.3 โดยไมถ่อืวา่เป็นการ

แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(1) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะเปิดเผย
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ขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เป็นตน้   

 

การลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยใหแ้ตกตา่งไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่ส านักงานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ

ในเรือ่งดงักลา่วเมือ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามขอ้ (1) วรรคหนึง่แลว้  

 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการ 

จะเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม โดยอยา่งนอ้ยจะมกีารเผยแพรข่อ้มลู

ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(2.1) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ไมเ่กนิกวา่อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามที่

ระบไุวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันท าการกอ่นการเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้  

(2.2) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้เกนิกวา่อัตราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามที่

ระบไุวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษัิทจัดการสามารถกระท าการดังกลา่วได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่

วันทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะขึน้คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑด์งันี ้ 

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ไมเ่กนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดงักลา่ว บรษัิทจัดการ

จะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ข ึน้

ดังกลา่ว  

(ข) ในกรณทีีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักลา่ว บรษัิทจัดการ

กองทนุรวมตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  

 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชก้ับกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บมตพิเิศษ  

 

(3) บรษัิทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.5 (1) วรรค 2 หรอืขอ้ 15.5 (2) ขอ้ (2.2) ให ้

ส านักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวั่นเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว 

 

15.6. หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อื

หน่วยลงทนุ ” เป็นอัตราทีไ่มร่วม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยหรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกัน (เวน้แตร่ะบไุวเ้ป็น

การเฉพาะวา่รวมภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยหรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั) ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ตัราภาษีมลูคา่เพิม่ 

หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามระบทุีใ่น

ขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ” ใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงดังกลา่ว  

 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคา

หนว่ยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถู่กตอ้ง :  

 

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

: ในประเทศ  
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16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด โดยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมจะค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในส่วนทีล่งทุนใน

ประเทศ บวกกับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทนุ ในตา่งประเทศ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะใชอ้ัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราตา่งประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศ ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ทัง้นี้ ในกรณีทีห่ลักการดังกลา่วไม่ครอบคลมุกรณีใดอันอาจจะเกดิขึน้ในอนาคต บรษัิท

จัดการพจิารณาปฏบัิตติาม ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ซึง่จะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยเป็นส าคัญ และ/หรือ ไดรั้บ

ความเห็นชอบ จากผูด้แูลผลประโยชน์  

 

1.1 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

1.2 มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิทั่วไป  

1.3 มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 

 

วธิกีารค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าใหก้ารปันส่วนมูลค่าทรัพยส์นิสุทธจิะตอ้งมกีารแบ่งการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ

ตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

การค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุนั้น จะค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันส่วนใหก้ับหน่วย

ลงทนุแตล่ะชนดิ โดยเฉลีย่ตามสัดสว่นของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองวันกอ่นหนา้ หลังจากการปรับปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะ

กับหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ (เชน่ รายการขายหน่วยลงทนุ รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นตน้) และค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ

สทุธหิลังหักคา่ธรรมเนียมและมลูคา่หน่วยลงทนุของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

กรณีวันแรกของการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดทั้ง้หมดของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีค่ านวณ จะตอ้งมมีลูคา่ไมต่ า่กว่าศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย

ใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

  

ตวัอยา่งการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

โดยสมมตใิห ้ 

วนัที ่1 :  

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

1,000,000.00 บาท สมมตุมิผีลประโยชนใ์นวันแรก 10,000.00 บาท  

     และในวันนี้ มรีายการซือ้หน่วยลงทนุชนดิท่ัวไป 300,000.00 บาท รายการขายคนืหน่วยลงทนุชนดิทั่วไป 200,000.00 

บาท  

 กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิเพือ่การออม 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดห้ลงัหัก

คา่ธรรมเนียมการขาย(ถา้ม)ี (บาท) 

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิข ึน้ในวันแรก 10,000 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิทั่วไป = 10,000x1,000,000.00  

/1,000,000.00 = 10,000 

10,000.00 10,000.00 0.00 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ 1,010,000.00 1,010,000.00 0.00 
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รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วัน (/365) 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมการจัดการชนดิทั่วไป (+VAT)  

= 1.07% 

 

(29.61) 

 

(29.61) 

 

0.00 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT)  

= 0.0535% 

(1.48) (1.48) 0.00 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน(+VAT)  

= 0.107%  

(2.96) (2.96) 0.00 

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

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

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย) 10.0996 10.0996 0.0000 

หมายเหต ุ: การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเพือ่ประกอบการอธบิายเทา่นัน้ ทัง้นี้ ยังไมร่วมคา่ธรรมเนียมการขาย

หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้ม)ี 

  

วนัที ่2 :  

ท าการเพิม่/ลดหน่วยจากรายการซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหนา้ (จากรายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดท่ัวไป 

300,000.00 บาท และรายการขายคนืหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 200,000.00 บาท) และสมมุตมิีผลประโยชน์ในวันที่สอง 

15,000.00 บาท  

และในวันนี้มรีายการซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 200,000.00 บาท  

  กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิเพือ่การออม 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของวันกอ่นหนา้ 

(บาท) 

1,009,965.95  1,009,965.95  0.00  

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของวันท าการ

กอ่นหนา้ 

   

- รายการซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุชนดิท่ัวไป  

(+100,000 บาท) 

100,000.00  100,000.00  0.00 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลงัปรับปรุงมลูคา่ 

เพิม่หน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ 

1,109,965.95  1,109,965.95 0.00  

ผลประโยชน์ทีเ่กดิข ึน้ในวันที ่2 จ านวนเงนิ  

15,000.00 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิทั่วไป = 15,000 x1,109,965.95/ 

1,109965.95 = 15,000.00 บาท 

15,000.00  15,000.00  0.00  

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ 1,124,965.95 1,124,965.95 0.00 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วัน (/365) 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมการจัดการชนดิทั่วไป  

(+VAT) = 1.07%  

(32.98)   

(32.98)  

(0.00) 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(+VAT) = 0.0535%  

(1.65) (1.65) (0.00) 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (3.30) (3.30) (0.00) 
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  กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิเพือ่การออม 

(+VAT)=0.107%  

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 1,124,928.02 1,124,928.02  0.00  

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)    

จ านวนหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ (หน่วย) 100,000.0000 100,000.0000 0.0000 

-หน่วยลงทนุเพิม่ข ึน้    

- ชนดิทั่วไป = 100,000.00 / 10.0996  

= 9,901.3822หน่วย 

9,901.3822 9,901.3822 0.0000 

จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอื (หน่วย) 109,901.3822 109,901.3822  0.0000  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย) 10.2358 10.2358 0.0000 

หมายเหต ุ: การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเพือ่ประกอบการอธบิายเทา่นัน้ ทัง้นี้ ยังไมร่วมคา่ธรรมเนียมการขาย

หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้ม)ี 

  

วนัที ่3 :  

ท าการเพิม่หน่วยลงทนุจากการซือ้หน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ (จากการซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมจ านวน 

20,000.00 บาท ) สมมตุมิผีลประโยชนใ์นวันทีส่าม 20,000.00 บาท 

 
กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิเพือ่การออม 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุของวันกอ่นหนา้ 

(บาท) 

1,124928.02 1,124,928.02 0.00 

ปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยลงทนุของวันท าการ

กอ่นหนา้ 

- รายการซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 

200,000.00 0.00 200,000.00 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลงัปรับปรุงมลูคา่เพิม่-ลด 

หน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ 

1,324,928.02 1,124,928.02 200,000.00 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิข ึน้ในวันที ่3 จ านวนเงนิ  

20,000 บาท 

วธิคีดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

- ชนดิทั่วไป = 20,000 x 1,124,928.02 /  

1,324,928.02 = 16,980.97 บาท 

- ชนดิเพือ่การออม = 20,000 x 200,000.00 /  

1,324,928.02 = 3,019.03 บาท 

20,000.00  16,980.97  3,019.03 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ 1,344,928.02 1,141,908.99 203,019.03  

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตอ่วัน (/365) 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมการจัดการชนดิทั่วไป  

(+VAT) = 1.07% 

  

(39.43) 

  

(33.48) 

  

(5.95) 

(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 2 ชนดิหน่วยลงทนุ)     

- สมมตคิา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(+VAT) = 0.0535%  

(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 2 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

(1.97) (1.67) (0.30) 
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กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิเพือ่การออม 

- สมมตคิา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน  

(+VAT)=0.107% 

(คดิอัตราเทา่กันทัง้ 2 ชนดิหน่วยลงทนุ) 

(3.94) (3.35) (0.59) 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) 1,344,882.68 1,141,870.49 203,012.19 

จ านวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 

จ านวนหน่วยลงทนุของวันท าการกอ่นหนา้ (หน่วย) 

-หน่วยลงทนุเพิม่ข ึน้ 

- ชนดิเพือ่การออม 200,000.00 / 10.2358 

= 19,539.2642 หน่วย 

  

109,901.3822 

19,539.2642 

  

109,901.3822 

0.0000 

  

0.0000 

19,539.2642 

จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอื (หน่วย) 129,440.6464 109,901.3822 19,539.2642 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย) 10.3899 10.3899 10.3899 

หมายเหต ุ: การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเพือ่ประกอบการอธบิายเทา่นัน้ ทัง้นี้ ยังไมร่วมคา่ธรรมเนียมการขาย

หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้ม)ี 

  

ในกรณีทีห่น่วยลงทนุชนดิใดของกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุน ไม่มจี านวนผูถ้ือหน่วยลงทุนเหลอือยู่แลว้ ส าหรับ

หน่วยลงทนุชนดิดังกลา่ว บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไวต้่อไปก็ได ้และหากจะมกีารขายหน่วย

ลงทนุชนดินัน้เพิม่เตมิใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมค านวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใชมู้ลค่า

ทรัพยส์นิของกองทนุรวม หรอืมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม แลว้แตก่รณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ

เป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

   

2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้

แกไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  

 

(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส ิน้วันท าการ ภายในวันท าการถัดไป ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาด

หลักทรัพยต์่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน รวมถงึสถาบันการเงนิต่างประเทศที่ตดิต่อซือ้ขาย

หลักทรัพยปิ์ดท าการ หรอืวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกต ิหรือภายในระยะเวลาที่

ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต.  

 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายในวันท าการถัดไป 

หรอืภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต. ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ

ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้

ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ภายใน 2 วันท าการถัดไป หรอืภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต.  

 

(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่หน่วยลงทุนของวันปิดสมุดทะเบยีนเพื่อการจ่ายเงนิปันผลภายใน 2 วันท าการ

ถัดไป หรอืภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต. นับแตวั่นปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจา่ยเงนิ

ปันผล (ถา้ม)ี  
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การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ (2.3) และขอ้ (2.4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังตอ่ไปนี้  

 

(1) ใชต้ัวเลขทศนยิมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ 3 และตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

(2) ด าเนนิการเพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดังกลา่ว โดยการประกาศทางหนังสอืพมิพ์รายวัน ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช ้

ประโยชน์จากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทางอืน่แทนการประกาศใน

หนังสอืพมิพร์ายวัน เชน่ การประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม โดยถือว่าไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และ  

 

(3) จัดใหม้ขีอ้มูลดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัด

ใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วดว้ยหรอืไมก่็ได ้ 

 

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

ขา้งตน้ตรงกับวันหยดุของกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ หรอืวันตามทีบ่รษัิท

จัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิเป็นเหตใุหก้องทนุไมไ่ดรั้บขอ้มลูมลูคา่ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน

ตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ทัง้นี้ กองทนุจะด าเนนิการตามขอ้ (2.1) – (2.4) โดยพลัน เมือ่ไดรั้บขอ้มลูมลูค่าทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุครบถว้น  

อยา่งไรก็ด ีหากเกดิเหตสุดุวสิัยทีก่องตา่งประเทศไมส่ามารถค านวณราคาปิดได ้เชน่ เกดิภัยพบัิตทิางธรรมชาตอิย่าง รา้ยแรง 

ท าใหบ้รษัิทจัดการไมไ่ดรั้บราคาของกองทุนต่างประเทศทีเ่หมาะสมมาค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุน บรษัิทจัดการจะ

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามหลักการ Forward pricing เสมอและบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดการขายและ

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามกองตา่งประเทศโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วันท าการที่

ค านวณนัน้  

 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการ

รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  

 

การประกาศขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูโดยการประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรืออาจพจิารณา

ประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูผา่นทางหนังสอืพมิพร์ายวันอยา่งนอ้ย 1 ฉบับตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเป็นการเพิม่เตมิดว้ยก็ได ้และ

จัดใหม้ขีอ้มลูไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลโดยชอ่งทางอืน่แทนประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลทางเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ เชน่ การประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวัน หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือ

หน่วยลงทนุแลว้  

(2.5) ในกรณีทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  
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(2.6) ในการค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีก่องทนุลงทนุในตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใชแ้หล่งขอ้มูล

อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ เพือ่ค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละประกาศที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนด ทัง้นี้ การใชข้อ้มลูดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูที่

เปิดเผยตามชอ่งทางดังตอ่ไปนี้  

(1.1) บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูดังกลา่ว จากระบบ Bloomberg เป็นหลัก  

(1.2) กรณีทีไ่ม่สามารถใชข้อ้มูล (1.1) ได ้จะใชข้อ้มูลจากระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณชนและสามารถใช ้

อา้งองิได ้โดยความเห็นชอบของผูด้ผูลประโยชน์  

ในการใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราสกุลต่างประเทศ เพื่อค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษัิทจัดการจะใชอ้ัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศจากแหลง่ขอ้มลูขา้งตน้ภายหลังเวลาปิดรับค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุของวันทีค่ านวณ เป็น

เกณฑใ์นการค านวณ โดยการค านวณจะใชเ้วลานัน้ๆ อยา่งสม า่เสมอ  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนินการขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้ง ตาม

หลักเกณฑแ์ละประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

3. การใชต้ัวเลขทศนยิมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืจ านวนหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

 

(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก

สากล  

 

(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล ส าหรับ

มลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ข ึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใช ้

ในการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

 

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยมต าแหน่งที ่5 

ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  

 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช ้

ผลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

 

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

ของกองทนุเปิด  

4. ในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติามขอ้ 2.  

(1) กรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมข่ายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือหยุด รับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 

ตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว  

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฏเหตดุังกลา่ว  

 

เงือ่นไขพเิศษ :  
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1. ในกรณีทีวั่นท าการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดท าการในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน ในการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ

สทุธ ิบรษัิทจัดการอาจจะใชร้าคาหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิลา่สดุทีม่ใีนการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ เวน้แต่

กรณีทีบ่รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชน์เห็นร่วมกันวา่ควรใชร้าคาอืน่ทีเ่หมาะสมกวา่  

 

2. บรษัิทจัดการอาจไมค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน

ของกองทนุ ในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ หากมเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้เกดิข ึน้  

2.1 ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีก่องทนุไดล้งทนุปิดท าการซือ้ขาย หรอื  

2.2 ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุนรวมได ้

ลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ตล่ะแหง่เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

หรอื  

2.3 มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจากประเทศ

หรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.4 ในกรณีทีก่องทนุรวมลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ และกองทนุรวมตา่งประเทศนั้นหยุดรับค า

สั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้  

2.5 มเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีม่นัียส าคัญและสง่ผลใหก้องทนุไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธไิดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือเป็น

ธรรม และเหตอุืน่ใดตามทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

เมือ่ปรากฏเหตตุามเงือ่นไขพเิศษในขอ้ 2 บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกลา่ว

ไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการจะรายงานการหยุดค านวณ

มลูคา่ดังกลา่วพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุใหส้ านักงานทราบโดยพลัน  

 

ทัง้นี้ ขณะทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผล บรษัิทจัดการอาจไม่ขายหรือรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุตามค าสั่งขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืบรษัิทจัดการอาจไมข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิหรืออาจ

หยดุรับค าสั่งขายหรอืรับซือ้คนืดว้ยเชน่กัน  

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 2 วันท าการ  

 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

- ระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุทีจั่ดขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และ/หรอื  

- หนังสอืพมิพ ์และ/หรอื  

- เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง :  

1.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์หรอืตา่งจากราคาหน่วยลงทนุ

ทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ ึน้ไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดท าและสง่รายงานให ้

ผูด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วันท าการนับแตวั่นทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง และจัดใหม้สี าเนา

รายงานดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงาน

ดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี้  
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(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้ง  

 

(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

 

(3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

 

(4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง มสีาเหตุมาจาก

ปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ

ศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง 

 

ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อการค านวณราคาหน่วย

ลงทนุครัง้ตอ่ไป เชน่ การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถู้กตอ้งนับแต่วันที่

บรษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งดว้ย  

 

2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ย

ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังนับแต่วันทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคา

หน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ ึน้ไป และคดิเป็นอัตราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

 

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จส ิน้ภายในวันท าการถัดจากวันทีพ่บวา่ราคาหน่วย

ลงทนุนัน้ไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ

ส ิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่วภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการส่งรายงานใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้  

 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้ง  

 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

 

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

 

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สามารถตรวจสอบได ้ 

 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งภายในวันทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
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(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวม ทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุนและวัน 

เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ ภายในสามวันท าการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงาน

ตาม (1)  

 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน

ในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันท าการนับแต่

วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  

 

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดังกล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการ

แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจั่ดท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่

วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เวน้แต่ในกรณีทีร่าคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษัิทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตุ

มาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดังตอ่ไปนี้  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังนี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวน ซึง่มมีูลค่าเท่ากับ

สว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

 

หากปรากฏวา่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุ  

ทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วย

ลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณีเพื่อชดเชย

ราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคา

หลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ไมถู่กตอ้ง และผูด้แูล

ผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวน ซึง่มี

มลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิด เป็นจ านวน

เทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ ไมม่หีน่วยลงทุน

เหลอือยู ่บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วย

ลงทนุ  

 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังนี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวน ซึง่มมีลูคา่เท่ากับ

สว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรือจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วน

ตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่

เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  
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หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้ง

ลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่

เหลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณีเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่

กองทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ย

บาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ แตถ่า้บคุคลดังกลา่วไมม่ี

สถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์

รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  

 

การจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ือ้หน่วยลงทุน ตาม 2(ก) บรษัิท

จัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 

 

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิข ึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง เชน่ คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่

เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุ

มาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 

 

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง :  

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด  

 

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)  

 

17.3. ชือ่ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน) :  

ไมม่ ี

 

17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

17.5. ทีป่รกึษา :  

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)  

 

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  

 

17.6. ผูส้อบบัญช ี:  
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ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ชือ่ : นาย ประสทิธิพ์ร เกษามา  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: วันที ่ เดอืน  

 

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : วันที ่ 

 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: ไมเ่กนิ 1 ปี นับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : ไมเ่กนิ 1 ปี นับตัง้แตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ :  

19.1 บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนโดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วย

ลงทนุแลว้  

 

19.2 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ

แทนการขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุนก็ได ้ทัง้นี้ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตเิพื่อ

ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกับการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือัตราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุ  

(4) การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

แลว้แตก่รณี ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยเรื่องการคานวณมูลค่าทรัพยส์นิและมูลค่าหน่วยลงทุนซึง่

ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

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

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ตอ้งไม่มผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและ

ความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

 

19.3 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่

เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมาก

หรอืมตพิเิศษเมือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ มจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 บรษัิทจัดการจะจัดส่ง

เอกสารหลักฐานเกีย่วกับการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตนัิน้     
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19.4 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหถ้อืวา่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการในเรือ่งดังกลา่ว  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ข ึน้ในกรณีดังนี้  

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ง) การเพิม่ความถีข่องการสง่ค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละชว่งเวลา ซึง่ไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม

อยา่งมนัียส าคัญ  

(จ) การลดเวลาสง่ค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน

ประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถู้กตอ้ง  

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

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมเปิด ใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

 

19.5 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่ืออยู่และมใิหนั้บจ านวนหน่วย

ลงทนุทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปนี้  

(1) หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืโดยทางออ้มในเรือ่งทีข่อมตนัิน้  

(2) หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลง ทนุเฉพาะสว่นทีถ่อืเกนิกวา่อัตราทีก่ าหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  

(3) หน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวมทีไ่ปลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวม

เดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ย

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเดยีวกันเป็น

ผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ   

 

19.6 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ตอ้ง

ไดรั้บมตพิเิศษ  

(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวม

เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ  

(2) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทุน (risk 

spectrum) แตกตา่งกัน  

(4) การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  

(5) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว ้

ลา่สดุในโครงการ  

(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกัน ผูป้ระกัน สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูป้ระกัน หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญา

ประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน์  
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19.7 บริษัทจัดการอาจแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมได ้โดยถือว่าไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ หรือ

ขอ้ก าหนดอืน่ในท านองเดยีวกัน ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ข ึน้  

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน

ประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถู้กตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่มม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุน

เปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

 

19.8 ในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้

ดว้ย  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดรั้บผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่

เทา่กัน ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ

พเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษของ

จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

 

19.9 ในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมตริายชนิดหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนน

เสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ เวน้แต ่ 

(1) เป็นชนดิหน่วยลงทนุทีม่บีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเพยีงรายเดยีวหรือกลุ่มเดยีวเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดนั้น จะ

นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่ 

(2) เป็นการถอืหน่วยลงทนุทีม่ลีักษณะตามทีก่ าหนด อาท ิเป็นบคุคลซึง่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตโ้ครงการ

ระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุในตา่งประเทศของผูล้งทนุทีม่ไิดม้สีัญชาตไิทยหรอืผ่านบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus 

account)  

 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้

ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535  

 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ :  

20.1 การถอืหน่วยลงทนุเกนิหนึง่ในสาม 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด  บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของ

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนั้น  และด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคล

หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ใหม้จี านวนไมเ่กนิหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนั้น

ภายในสองเดอืนนับแตวั่นทีป่รากฏกรณีดังกลา่ว หรอืด าเนนิการเลกิกองทนุรวมนัน้ทันท ี เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 29 แห่ง

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สน.22/2552 เรือ่งการจัดตัง้กองทนุรวมและการเขา้ท าสัญญารับจัดการกองทนุสว่น
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บคุคล ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2552 หรอืยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้แหง่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ เรือ่งหลักเกณฑ์

เกีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

   

20.2 การด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย

หลักเกณฑเ์กีย่วกับการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการท าประกันภัยความรับผดิของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะ

เปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทน ดว้ยวธิขีอรับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ ขอมตโิดยเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทนุรวมภายในสบิหา้วันนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดังกล่าว 

ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคัดเลอืก

บรษัิทจัดการรายใหมจ่ะค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิข ึน้จากการเปลีย่น

บรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว  

   

หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

 

20.3 การควบรวมกองทนุ  

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนกับกองทุนรวมอืน่ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

ก.ล.ต. ทัง้นี้ กองทนุอาจควบรวมกองทนุกับกองทนุรวมอืน่ได ้เมือ่ไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ เวน้

แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือ 

หน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนดเพิม่เตมิ  

(1)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk 

spectrum) เดยีวกัน บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน

รวมดังกลา่ว 

(2)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk 

spectrum) แตกตา่งกัน บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม

ดังกลา่ว  

 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมก าหนดรายละเอยีดของโครงการและขอ้ผูกพันใหม ่

หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการและขอ้ผูกพันทีรั่บโอน (ถา้ม)ี  พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่เลกิกองทนุรวมเดมิหรอืกองทนุ

รวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกันดว้ย 

 

ในการรวมกองทนุรวมปิดกับกองทนุรวมปิด หรอืกองทนุรวมปิดกับกองทนุรวมเปิด หากมผีลใหก้องทนุรวมทีรั่บโอนเป็นกองทนุ

รวมเปิด ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีรั่บโอนดังกลา่วเพือ่เปลีย่นสภาพกองทุนรวมจาก

กองทนุรวมปิดเป็นกองทนุรวมเปิดดว้ย และหากไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑใ์นวรรคหนึ่ง ใหถ้ือว่าไดรั้บมติ

เสยีงขา้งมากใหแ้กไ้ขโครงการเพื่อเปลีย่นสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด ตามประกาศส านักงาน 

ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

 

2. การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามขอ้ 1 บรษัิทจัดการจะสง่หนังสอืนัดประชมุหรอืหนังสอืขอมตติามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุและการจัดประชมุ 
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ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม โดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกับการควบรวมกองทุนรวมอย่างนอ้ย

ดังตอ่ไปนี้ ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชมุหรอืหนังสอืขอมตดิังกลา่ว  

(1)  สถานะการลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบันก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุนรวม ซึง่จะตอ้งแสดง

รายละเอยีดเป็นรายหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ โดยระบุประเภท ชือ่ จ านวน อัตราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มูลค่ายุตธิรรมของ

หลักทรัพยต์ามแนวปฏบัิตทิางการบัญชวีา่ดว้ยการบัญชสี าหรับกจิการทีด่ าเนนิธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทนุตามทีส่มาคมก าหนด

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการสดุทา้ยของสัปดาหล์า่สดุ และ 

ผลการด าเนนิงานลา่สดุของกองทนุรวม 

(2)  สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม และลักษณะที่จะ

เปลีย่นแปลงเมือ่มกีารควบรวมกองทนุรวมแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับประเภทและวัตถุประสงคข์องโครงการ นโยบาย

การลงทนุ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและจากกองทนุรวม เป็นอยา่งนอ้ย 

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคัญของการด าเนนิการในแตล่ะขัน้ตอน และก าหนดเวลา ในการควบรวมกองทนุรวม 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวม 

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่หรือ

กองทนุรวมทีรั่บโอน 

(6)  การด าเนนิการเกีย่วกับการจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี กอ่นการควบรวมกองทนุรวม และนโยบายการจา่ยเงนิปันผลภายหลังการ

ควบรวมกองทนุรวม (ถา้ม)ี 

(7)  คา่ใชจ้า่ยในการควบรวมกองทนุรวมทีจ่ะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม (ถา้ม)ี เชน่ ค่าใชจ้่ายในการช าระ

บัญช ีเป็นตน้ 

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลังจากมกีารควบรวมกองทุนรวม เชน่ ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรือสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

เป็นตน้  ทัง้นี้ ตอ้งไมม่ลีักษณะทีเ่กนิความจรงิ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ารควบรวม

กองทนุแลว้เสร็จ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดม้อบหมายใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการให ้ผูถ้ือหน่วย

ลงทนุดังกลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทนุรวมทีรั่บโอนไดต้ามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่

จะควบรวมกองทนุรวมทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ 

 

3. ในชว่งระยะเวลานับแตวั่นสง่หนังสอืนัดประชมุหรอืหนังสอืขอมตเิพือ่ควบรวมกองทนุรวมถงึวันทีม่กีารควบรวม กองทุนรวม 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดรั้บไว ้

แลว้ หรืออาจหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได ้โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่องดังกล่าวไวใ้นที่เปิดเผย ณ 

สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูส้นับสนุน การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้

ม)ี  

 

ในชว่งระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจัดท ารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวันท าการสุดทา้ยของแต่

ละสัปดาหข์องกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวมและจัดใหม้รีายงานดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย หน่วยลงทนุขา้งตน้

เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้และจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ  

ในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีก่ารควบรวม

กองทนุแลว้เสร็จ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดม้อบหมายใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการให ้ผูถ้ือหน่วย

ลงทนุดังกลา่วเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รอืกองทนุรวมทีรั่บโอนได  ้
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20.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร  อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคล

ดังกลา่วในการจัดการกองทนุได ้ แตต่อ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของความ

เป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ 

(2)  ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกนิความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุนไดรั้บ

ผลประโยชน์จากบคุคลดังกลา่ว (churning) 

   

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ  บรษัิทจัดการ 

ตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทของหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย 

   

20.5 ขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

กองทนุนี้มขีอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนทีบุ่คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดจะถือไดต้อ้งไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย

ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเรื่อง

หลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

 

20.6 ขอ้ก าหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ

เรียกว่า FATCA) โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงนิทีไ่ม่ใช่

สัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกับบัญชขีองบคุคลที่

อยูใ่นบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวร

ในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิ่นทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมไีวก้ับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏดว้ยว่าใน

ปัจจบัุนมรัีฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA 

(ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  

 

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบคุคลสัญชาตอิเมรกิันและบคุคล

ทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกคา้กับประเทศ

สหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็น

ตน้  

 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มสีถานะ

เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรั้บผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี 

คอื  

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขายทรัพยส์นิทาง

การเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิ

ลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทนุกับสถาบัน

การเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศ
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ไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) มหีนา้ทีด่ าเนินการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกล่าวก่อนช าระ

ใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพย์สนิ และ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงับการท า

ธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธ์ทางธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถ

ด าเนนิการลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรอืด าเนนิการลงทนุไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถ

ท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

โดยรวม บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพื่อปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ

กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและ

หลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบัิตงิาน

ของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใิน

การด าเนนิการดังนี้  

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรือเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตัวผูเ้สยี

ภาษีของสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้)

ทีม่อียูใ่นบัญชทัีง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนด

ของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

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

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอร์ม

ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ 

รวมถงึน าส่งหลักฐานเพื่อยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบัน

การเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วย

ลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ข ึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ ้

ถอืหน่วยลงทนุปฏเิสธการด าเนนิการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธใินการด าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดังตอ่ไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วย

ลงทนุดังกลา่วรับทราบการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรือไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอ

เปิดบัญช ี 

(1) ไมรั่บค าสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

(3) ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

รายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขัดกับกฎหมายของ

ประเทศไทย  

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์

เพิม่ข ึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  
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การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ

หลกีเลีย่งมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่า่ย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิท

จัดการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เทา่นัน้  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ 

บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอืด าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

20.7 ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับหน่วยลงทนุควบคูก่รมธรรมห์รอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ (Unit-Linked Life Policy)  

บรษัิทประกันชวีติอาจจะใชว้ธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account)  

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรือทีเ่รียกว่ากรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนได ้

ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก โดยตดิต่อกับบริษัทประกันชวีติ หรือ ตัวแทนหรือนายหนา้ประกันชวีติที่บรษัิทประกันชวีติ

ก าหนด ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิีปฏบัิตทิีแ่ตกต่างไปจากการซือ้ขาย

กองทนุเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขาย

ของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุกอ่นตัดสนิใจ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการใหบ้ริการทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน (Unit-Linked Life 

Policy) หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขรายละเอยีด โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมและถอืวา่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุผูล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน 

โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่ว ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการและบรษัิทประกันชวีติ หรอืในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติม ีดังนี้  

(1) มลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทนุ มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า 

และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่:  

เนื่องจากแบบประกันชวีติควบการลงทนุ มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกรมธรรมป์ระกัน ทีผู่ล้งทุนสามารถใชส้ทิธติามกรมธรรมป์ระกันได ้

เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์และมสีทิธใินการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เลอืกสัดสว่นการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลีย่นกองทุน

ระหวา่งสัญญา ซึง่แบบประกันชวีติควบการลงทนุนีม้คีา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชวีติ เชน่ คา่การประกันภัย เป็นตน้ 

ดังนัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจงึมขีอ้ก าหนดในเรือ่งมลูคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่า

ขัน้ต า่ของการสั่งขายคนื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า และจ านวน

หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ ซ ึง่อาจแตกตา่งจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทนุสามารถศกึษาขอ้ก าหนดดังกลา่วได ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์และ/หรอื เอกสารประกอบการขายที่

จัดท าโดยบรษัิทประกันชวีติ  

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ :  

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ หรือตัวแทน

หรอืนายหนา้ประกันทีไ่ดรั้บอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทนุทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด โดยสามารถช าระเป็นเงนิ

สด แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืเชค็สว่นบคุคล ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับธนาคารทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด 

หรอืวธิอีืน่ทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต า่ในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วันและเวลาท า

การในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วธิีการในการสั่งซือ้ วธิีการช าระเงนิเพิม่เตมิ ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรือ
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เอกสารการเสนอขายทีผู่ล้งทนุไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทุน โดยค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะมผีลเมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารและ

ไดรั้บช าระเงนิครบถว้นจากบรษัิทประกันชวีติแลว้ และเมือ่รายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุนเสร็จส ิน้สมบรูณ์แลว้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ

ไมส่ามารถขอเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดไ้มว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ ใน

กรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ  

 

บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกันชวีติอาจปฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ หาก

พบวา่ค าสั่งดังกลา่วหรอืผูล้งทนุเป็นบคุคลทีอ่าจเขา้ขา่ยลักษณะการกระท าผดิการท าธุรกรรมฟอกเงนิ หรอืการกอ่การรา้ย ตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งการฟอกเงนิและการสนับสนุนการกอ่การรา้ย หรอืผูล้งทุนเขา้เงื่อนไขเป็นบุคคลทีบ่รษัิทประกันชวีติมขีอ้

สงวนสทิธใินการพจิารณารับประกัน  

 

(3) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

(3.1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบรษัิท

ประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต า่ในการขายคนืหน่วยลงทนุ และเงื่อนไขในการขายคนืหน่วยลงทุน 

วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนวธิกีารน าสง่เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกัน

ชวีติและ/หรอืเอกสารการเสนอขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยู่ภายใต ้

กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทนุ และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะมผีลสมบูรณ์เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสาร

หลักฐานครบถว้น และเมือ่รายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุนัน้เสร็จส ิน้สมบูรณ์แลว้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพกิถอน

ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดไ้มว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุ สามารถขายคนืหน่วยลงทนุโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือวธิีอืน่

ใดทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด โดยใชแ้บบฟอร์มของบรษัิทประกันชวีติ ระบุจ านวนขัน้ต ่า ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์

ส าหรับผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุใหก้ับบรษัิทประกันชวีติ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทนุ หรอื ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทประกันชวีติมหีนา้ทีต่อ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บจากบรษัิทจัดการใหก้ับผูล้งทุนที่

ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอื 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ/หรอื คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ประกาศก าหนด หรือทีเ่ห็นชอบให ้

ด าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้โดยมวีธิกีารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรม์

ประกันชวีติควบการลงทนุ  

 

(3.2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตเิป็นประจ าทุกเดอืนเพื่อน า

ค่าขายคนืหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบรหิารกรมธรรม ์หรือ

คา่ธรรมเนียมอืน่ใด ตามอัตราทีก่ าหนดในกรมธรรม ์ซึง่มลูคา่ในการขายคนือาจต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าทีก่ าหนดในโครงการ โดย

บรษัิทประกันชวีติจะสรุปคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนเป็นรายปี 

ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยลา่สดุตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกัน

ชวีติก าหนด  

 

(4) การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  
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กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทนุ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทประกันชวีติ และบรษัิทประกัน

ชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยันการสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน 

ภายใน 15 วันท าการ นับตัง้แตวั่นถัดจากวันสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ออกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์

ประกันชวีติควบการลงทนุโดยตรง 

 

(5) การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ 

ตามจ านวนขัน้ต า่จ านวนเงนิคงเหลอืขัน้ต า่ และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอร์มทีบ่รษัิทประกันชวีติ

ก าหนด  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไวเ้ทา่นัน้ โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่าน

บรษัิทประกันชวีติ การสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุดังกลา่ว หมายถงึ การทีบ่รษัิทประกันชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูถ้ือหน่วย

ลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชีวติ และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชวี ิตจะเป็น

ผูด้ าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทาง ซึง่ไดหั้กคา่ธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพื่อน าไป

ช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรอืด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหเ้กดิรายการดังกลา่วใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ทัง้นี้ การด าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ซึง่ก าหนดโดยบรษัิทประกันชวีติ ม ี3 รูปแบบสรุปไดด้ังนี้  

(1) การสับเปลีย่นกองทนุ คอื การสับเปลีย่นจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกอง

หนึง่หรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  

(2) การสับเปลีย่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทุนเป็นประจ าตามค าสั่งทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนระบุใหม้กีารขายหน่วย

ลงทนุกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึง่เพือ่ไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอกีกองหนึง่หรอืหลายกองทนุตามเงือ่นไขทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุแสดงความประสงค ์ 

(3) การปรับสัดสว่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทนุโดยอัตโนมัตติามค าสัง่ในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด 

ใหม้สีัดสว่นการลงทนุเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์ทัง้นี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุขา้งตน้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน ซึง่อาจ

เปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับบรษัิทประกันชวีติแตล่ะแหง่ ซึง่จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือ

หน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุแลว้  

 

บรษัิทประกันชวีติอาจระงับการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวร ในกรณีทีบ่รษัิทประกันชวีติเห็นว่า

ไมเ่ป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกรณทีีจ่ านวนทีข่ายคนืหน่วยลงทนุตน้ทางต า่กวา่จ านวนขัน้

ต า่ทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

 

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจั้ดสง่ใบยนืยันการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 15 วันท าการ นับแต่

วันทีไ่ดด้ าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ส าหรับกรณีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

อัตโนมัต ิและการปรับสัดสว่นลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะจัดส่งรายงานยนืยันการรับค าสั่งครัง้แรก และ/หรือสรุปใน
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รายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี ภายใตเ้งือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูไดต้ามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

 

(6) การจัดสง่เอกสารใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ:  

(6.1) เอกสารกองทนุรวม เชน่ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอืน่ใด ซึง่บรษัิทจัดการจัดส่ง

ใหก้ับบรษัิทประกันชวีติ หรือบรษัิทจัดการไดเ้ผยแพร่รายงานหรือเอกสารอืน่ดังกล่าวบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการเพื่อให ้

บรษัิทประกันชวีติเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ได ้และบรษัิทประกันชวีติจะด าเนนิการจัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทนุตอ่ไป  

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน บรษัิทประกันชวีติจะจัดส่ง

รายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน

สามารถตรวจสอบสถานะการเงนิดังกล่าวตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด หรือรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงิน

เพิม่เตมิจากบรษัิทประกันชวีติไดต้ามเงือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจั่ดสง่เอกสารดังกลา่วขา้งตน้ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์

ประกันชวีติควบการลงทนุโดยตรง  

 

(7) สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างจากผูถ้ือหน่วยลงทุนปกตทิีซ่ ือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุนี้เพยีงอยา่งเดยีว ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ และบรษัิทประกันชวีติก าหนด ดังนี้  

(7.1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้  

(7.2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกัน  

(7.3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการท ากรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนภายในระยะเวลา 

15 วันหลังจากวันทีไ่ดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกันชวีติ โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

(7.4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีแ่ตกตา่งเมือ่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ เนื่องจากบรษัิทประกันชวีติจะท าหนา้ที่

เป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าสง่ค าสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบรษัิทจัดการในนามของบรษัิทประกันชวีติ โดยไม่

เปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เชน่ การไดรั้บขอ้มูลกองทุนอาจมคีวามล่าชา้กว่าไดรั้บจาก

บรษัิทจัดการโดยตรง เป็นตน้  

(7.5) สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกันในการลงทนุในกองทนุรวม  

(7.6) สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ  

(7.7) สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทกุแหง่ทีรั่บจัดการกองทนุรวมควบกรมธรรมป์ระกันชวีติทีเ่สนอขายโดย

บรษัิทประกันชวีตินัน้  

(7.8) สทิธใินการรับทราบขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ ทีอ่ยู ่ของบรษัิทจัดการ บรษัิทประกันชวีติ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตัวของ

ฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ  

(7.9) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วยลงทุนนั้น 

ตลอดจนรับทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

(7.10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิทีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสนิใจ

ในการลงทุน เชน่ การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวม

กองทนุรวม เป็นตน้  
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(7.11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนทีฝ่่ายขาย

หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

(7.12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(7.13) สทิธใินการรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนตามทีบ่รษัิทก าหนด  

บรษัิทจัดการ และบรษัิทประกันชวีติ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อให ้

สอดคลอ้งกับกฎหมาย กฎระเบยีบ และหรอืแนวทางปฏบัิตอิืน่ของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิ

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

 

(8) คา่ธรรมเนียมทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ:  

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ไมม่ ี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ไมม่ ี 

 

ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติ อาจพจิารณาเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด    

 

(9) อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข หรอืกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกัน

ชวีติ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและ/หรือผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนแลว้ ทัง้นี้ 

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วัน โดยจัดใหม้ขีอ้มูล

เรือ่งดังกล่าวทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรือบรษัิทประกันชวีติ หรือเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ราบตอ่ไป  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหบ้รกิารสั่งซือ้ขายสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการส าหรับ

บรษัิทประกันชวีติ ซึง่บรษัิทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ส าหรับธุรกจิกรมธรรม์

ประกันชวีติควบการลงทนุ (Unit-linked Life Policy) ของบรษัิทประกันชวีตินั้น (ตามค าจ ากัดความตามในหนังสอืชีช้วนส่วน

โครงการนี้) โดยหากจะเปิดใหบ้รกิารดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศ    ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันท า

การ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

20.8 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการการกองทนุ โดยขอรับความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการดังกลา่วจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้นี้การแกไ้ขเพิม่เตมิ

รายละเอยีดโครงการกองทนุดังกลา่วมวัีตถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

20.9 เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุ เพือ่เป็นลกูคา้ในความ

ดแูลของบรษัิทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แตวั่นท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชกีองทุน

ขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/

หรอื ตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้ับบรษัิทจัดการก่อนหนา้วันที่

บรษัิทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทนุเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ

 

20.10 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะอา้งองิ

ทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย์ 
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20.11 ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเกีย่วกับการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ  

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุนของ

กองทนุทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อื

หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ๆ ดว้ย  

 

(2) การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุไมไ่ดเ้ป็นการแยกความเป็นนติบิคุคลของกองทนุ กองทุนนี้ยังคงเป็นนิตบิุคคลเดยีวเท่านั้น การ

แบง่หน่วยลงทนุออกเป็นหลายชนดิ ไมไ่ดท้ าใหค้วามผูกพันรับผดิ (liability) ของกองทุนทีม่ตี่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก

กันตามชนดิของหน่วยลงทนุ โดยทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทุนจะอยู่ภายใตค้วามผูกพันรับผดิต่อบุคคลภายนอกตามสัญญา

ขอ้ตกลงหรอืนติกิรรมอืน่  

 

(3) การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุจะแบง่ตามลักษณะทีส่ านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตใหด้ าเนนิการได ้เชน่ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ ระยะเวลาการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปันผล อัตราผลประโยชน์ตอบ

แทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ อัตราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนจะไดรั้บจากการ

ลงทนุในหน่วยลงทนุ กรณีเงนิทีรั่บโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชพีหรือเงนิดังกล่าวพรอ้มผลประโยชน์ทีรั่บโอนต่อเนื่องจาก

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ กรณีสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพือ่สง่เสรมิการออมระยะยาวของผูล้งทนุตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่

วันที ่3 ธันวาคม 2562 และ/หรือทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรือกรณีอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน โดยบรษัิท

จัดการกองทนุรวมตอ้งแสดงไดว้า่การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุดังกลา่วสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิและไดค้ านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทนุโดยรวม ตลอดจนผลกระทบทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิจะไดรั้บแลว้ ดังนั้นการแบ่งหน่วยลงทุนเป็นหลายชนิด 

ในบางกรณีจะท าให ้มลูคา่ทรัพยส์นิ และหรอื ผลการด าเนนิงาน ของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิแตกตา่งกัน และหรอืหนา้ทีใ่นการ

ช าระภาษีอากร ของผูถ้อืหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิแตกตา่งกัน  

 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทียั่งไม่เปิดใหบ้รกิารเพิ่มเตมิ โดยการแบ่งหน่วยลงทุน

ออกเป็นชนดิตา่ง ๆ  จะเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด ทัง้นี้ เพือ่เพิม่การใหบ้รกิารแกผู่ ้

ถอืหน่วยลงทนุทีอ่าจมคีวามตอ้งการลงทุนทีแ่ตกต่างกันในรายละเอยีด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดการ ใหบ้รกิาร

ดังกลา่วลว่งหนา้กอ่นวันเปลีย่นแปลง โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการ ขายและรับซือ้คนื

ทีใ่ชใ้นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

20.12 ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเกีย่วกับกองทนุรวมเพือ่การออม  

(1). สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

สทิธแิละหนา้ทีเ่กีย่วกับภาษีของผูล้งทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม จะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธบิดี

กรมสรรพากรและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ซึง่ผูล้งทนุผูล้งทนุมหีนา้ทีต่อ้งศกึษารายละเอยีดไดจ้ากคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวม

เพือ่การออม  

 

(2) หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้ือหน่วยลงทุนมสีทิธิไดรั้บสทิธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้

ด าเนนิการตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจงึมหีนา้ทีด่ังตอ่ไปนี้  

(2.1) ศกึษาคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม และหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหช้ดัเจนกอ่นตัดสนิใจลงทนุ  

(2.2) ตรวจสอบการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมของตนเองใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎหมายภาษีอากร  
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(2.3) แสดงขอ้มลูการลงทนุตอ่กรมสรรพากร และด าเนนิการเสยีภาษีในกรณีทีม่กีารขายคนืหน่วยลงทุน หรือมกีารลงทุนไม่

เป็นไปตามเงือ่นไขในการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร  

 

(3) หนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการจะจัดท าและสง่มอบหนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์และ/หรือ หน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนดใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนจะ

อนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างนอ้ยตามแบบที่ส านักงาน

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

อ านาจประกาศก าหนด โดยจะจัดสง่หนังสอืดังกลา่วใหก้ับผูถ้อืหน่วยภายในเดอืนมนีาคมของปีถัดจากปีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนท า

ธุรกรรม การซือ้ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการจัดส่งหนังสือ

ดังกลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ยา่งนอ้ย 1 วันท าการ  

 

(4) หนังสอืรับรองการโอน  

บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมรีายการอย่างนอ้ยตามแบบที่ส านักงาน

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

อ านาจประกาศก าหนด  

 

(5) การโอนหน่วยลงทนุ  

ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันได ้ทัง้นี้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีขา้งตน้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุใหบ้คุคลอืน่หรอืการจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

เพือ่การออม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาปรับเปลีย่น/เพิม่เตมิวธิกีารโอนหน่วยลงทนุโดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กับการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมเพืก่ารออม  

 

(6) แนวทางการใชด้ลุพนิจิของบรษัิทจัดการในการเลกิกองทุนรวมในการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเป็นไป

ตามทีห่ลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน เรือ่ง “การเลกิกองทนุรวม”  

 

(7) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการ

ชัว่คราวหรอืถาวร หากสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทนุในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิน้ไปหรือเปลีย่นแปลงไป 

และ/หรอืเงือ่นไขการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีเปลีย่นแปลงไป และ/หรือกรณี

อืน่ใดเพือ่ประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดเสนอขายหรอืรับค าสั่งซือ้/

สับเปลีย่นหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอกีครัง้หลังจากปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรอืถาวร  

 

21. การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการ

รายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากส านักงานหรือ ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
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รวมภายใน 15 วันนับแตวั่นทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจ

ขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมจ่ะค านงึถงึประโยชน์ของ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกดิข ึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดมิจะเป็น

ผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการ

เลกิกองทนุรวมตอ่ไป  

 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการ

กองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่ง

กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดังกล่าว 

หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวม

ไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพัน

ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผูกพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน

รวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการกองทนุรวมและ

ขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

 

โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็น

สว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม  
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สว่นที ่2 ขอ้ผูกพนั   

 

1. บรษิทัจดัการ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด  

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

เลขที ่252/25 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์: 0-2305-9800  

โทรสาร : 0-2305-9803-4  

 

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

252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand  

Tel: (66) 2305 9800  

Fax: (66) 2305 9803  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในโครงการดังตอ่ไปนี้  

(1)  จัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิตลอดจนขอ้ผูกพันทีท่ าไวก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  

(2)  จัดใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุซึง่มคีณุสมบัตติามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(3)  แยกทรัพยส์นิของกองทุนไวต้่างหากจากทรัพยส์นิของบรษัิทจัดการ และน าทรัพยส์นิของกองทุนไปฝากไวก้ับ

ผูด้แูลผลประโยชน์  

(4)  จัดใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการน าทรัพยส์นิของกองทุนไปลงทุนและน าผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไวก้ับ

ผูด้แูลผลประโยชน์  

(5)  แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุและจัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(6)  จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุเป็นรายวันและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทกุวันท า

การนัน้  

(7)  จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุเป็นรายวันและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทกุวันท าการนัน้  

(8)  ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(9)  จัดใหม้ีผูส้อบบัญช ีซึง่มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม โดยถือตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี 

(10)  ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจัดท ารายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมทุกรอบระยะเวลาบัญชซี ึง่มสีาระ

ตามทีป่ระกาศก าหนด และสง่รายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนและ

ส านักงานภายใน 3 เดือนนับแต่วันส ิน้รอบระยะเวลาบัญช ีทัง้นี้ ในกรณีของกองทุนรวมเปิด หากบรษัิทจัดการ

กองทุนรวมเลอืกจัดท าและส่งรายงานตามขอ้ (11) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูล

เกีย่วกับกองทนุรวมของรอบระยะเวลาบัญชขียายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลาบัญช ี 

การส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชใีหแ้ก่ส านักงานตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมส่งรายงานรอบ

ระยะเวลาบัญชดีังกลา่วผ่านระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ านักงานจัดไว ้



 

กองทุนเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ (PHATRA SG-AA FUND)  หนา้ 2 
 

 

การส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชใีหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมด าเนินการ

อยา่งนอ้ยดว้ยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังตอ่ไปนี้  

(ก)  จัดสง่รายงานดังกลา่วในรูปแบบเอกสารส ิง่พมิพห์รอืสือ่บันทกึขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ 

(ข)  เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวม โดยตอ้งมกีารแจง้ชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มูล

ดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบดว้ย ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคใ์หจั้ดสง่รายงานดังกล่าว

โดยวธิกีารตามวรรคสาม (ก) ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการตามวธิกีารดังกลา่วดว้ย  

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

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

ใหค้วามเห็นชอบหรอืใหด้ าเนนิการได ้ 

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมทีต่อ้งเลกิกองทุนรวมเนื่องจากมเีหตุตามทีส่ านักงานก าหนด 

โดยเหตดุังกลา่วไดเ้กดิข ึน้กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว  

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบั้งคับกองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพียงครัง้เดยีวโดยถือทรัพยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบ

ก าหนดอายขุองทรัพยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายุของกองทุนรวม ซึง่มอีายุ

กองทนุไมเ่กนิ 1 ปี นับแตวั่นทีก่องทนุจดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 

(11)  จัดท ารายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบระยะเวลาบัญชหีรือของปี

ปฏทินิ ซึง่มสีาระตามทีป่ระกาศก าหนด และส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือ

หน่วยลงทนุและส านักงานภายใน 2 เดอืนนับแตวั่นสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกลา่ว  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดท าและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบระยะเวลาบัญช ีใหบ้รษัิท

จัดการกองทุนรวมไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งจัดท าและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชนัีน้  

ใหน้ าความในขอ้ (10) วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใชบั้งคับโดยอนุโลม  

(12)  เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการตามหัวขอ้ "วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุ

รวมหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ"  

(13)  ไดรั้บคา่ตอบแทนในการจัดการโครงการ คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุตามอัตราทีร่ะบไุวใ้นโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ 

(14)  สั่งจา่ยคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามอัตราทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

(15)  แตง่ตัง้ผูช้ าระบัญชโีครงการ โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่โครงการนี้ไดย้กเลกิ  

(16)  ยืน่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิทนุจดทะเบยีนของวันท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืนภายในวันที ่20 ของเดอืนถัดไป 

(17)  เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนถือหลักทรัพยอ์ยู่ เท่าทีจ่ าเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(18)  จัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยท์ีม่มีลูคา่เกนิอัตราสว่นทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้วันทีห่ลักทรัพยม์ี

มลูคา่เกนิอัตราทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจาก

วันที่หลักทรัพยนั์้นมีมูลค่าเกนิอัตราส่วนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนาไวท้ี่บริษัทจัดการเพื่อใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(19)  แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการ ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  
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(20)  ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุ ตามวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(21)  ด าเนนิการฟ้องรอ้ง บังคับคด ีหรอืกระท าการอืน่ใดอันเกีย่วเนื่องกับกฎหมาย เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(22)  แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และจัดท ารายงานในเรือ่งดังกลา่วพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล

และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

โดยบรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนนิการดังกลา่วแทนก็ได ้ 

(23)  รายงานการไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาแลว้หรือการ

หยดุรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุน

ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

รายงานการเปิดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน ณ วันท าการ

สดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซือ้หรือ

ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจง้การเปิดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ

ในทันททีีส่ามารถกระท าได ้ 

(24)  จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดใหม้ีหนังสือชีช้วนที่เป็นปัจจุบัน และคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม  ตาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี้  

(ก)  จัดสง่และด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสอืชีช้วนส่วน

สรุปขอ้มลูส าคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบ คูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม พรอ้มใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหผู้ ้

ทีส่นใจจะลงทุน และจัดใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ 

สถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่าย

แกผู่ท้ ีส่นใจจะลงทนุไดต้ลอดเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทนุ  

(ข)  จัดท าหนังสอืชีช้วนใหมใ่หเ้ป็นปัจจบัุนทกุรอบปีบัญชแีละจัดสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน

นับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้ปีบัญช ี 

(25)  ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ีส่นใจจะลงทุน

ทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่สทิธปิระโยชน์ของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุหรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุหรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุ  

(26)  ด าเนนิการยกเลกิกองทนุตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นหัวขอ้ "การเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม"  

(27)  ปฏบัิตกิารอืน่ๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วัตถุประสงคข์องโครงการ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่

ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

ค าสั่งดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ใหถ้ือว่า

บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้ 

  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้

ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิท

จัดการกองทนุไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ใหถ้ือว่าบรษัิทจัดการกองทุนไดป้ฏบัิตใิห ้

เป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  
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เงอืนไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่ ีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอืน่ใดตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษัิทจัดการ

กองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้ก่บรษัิทจัดการกองทุนรวมราย

ใหม ่ 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท:์ 02-296-2833  

โทรสาร: 02-296-1389  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธ ิหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในโครงการดังตอ่ไปนี้  

 

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทุนรวม รับเงินต่าง ๆ ทีก่องทุนรวมจะพึงไดรั้บจากการจัดตัง้และ

ด าเนนิงานของกองทนุรวม เชน่ เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลักทรัพยเ์งนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรือ

เวนคนืหลักทรัพย ์และเงนิอืน่ใดของกองทนุรวม และน าเขา้ไวใ้นบัญชเีงนิฝากและ/หรอืบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(2) จัดใหม้กีารรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย สง่มอบ และโอนหลักทรัพยต์า่ง ๆ ซึง่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมตลอดจน

รับช าระหรอืช าระราคาคา่หลักทรัพยด์ังกลา่ว ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ เมือ่เห็นวา่มหีลักฐานถูกตอ้งแลว้  

(3) จา่ยเงนิจากบัญชเีงนิฝากของกองทนุรวม เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ของกองทนุรวมตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ  

(4) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ การรับเงนิ

ปันผล และดอกเบี้ย การจองหุน้เพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีม่ีผลต่อการถือครอง

หลักทรัพยข์องกองทนุรวม โดยทันททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดรั้บขา่วเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทย หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ รับ หรอืจา่ยเงนิตามสทิธนัิน้ๆ ตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ  

(5) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบเป็นหนังสอืถงึสถานะของหลักทรัพยท์ีจ่ะตอ้งปิดโอน หรอืก าลังอยูใ่นระหว่างท า

การปิดโอนในชือ่ของกองทนุรวม เพือ่ประโยชน์ในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ รับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  

(6) จัดท ารายงาน ดังตอ่ไปนี้  

(ก) รายงานรายละเอยีดการรับจา่ยเงนิจากบัญชเีงนิฝากธนาคาร พรอ้มยอดคงเหลอื ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายและค านวณ

ดอกเบีย้คา้งรับ (ถา้ม)ี  

(ข) รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของ

หลักทรัพย ์พรอ้มทัง้ค านวณดอกเบีย้คา้งรับ (ถา้ม)ี  

(ค) รายงานรายละเอยีดเจา้หนี้คา่ซือ้หลักทรัพยแ์ละลกูหนี้คา่ขายหลักทรัพย ์ 

(7) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คนื และราคาขาย

หน่วยลงทนุของกองทนุรวม และการค านวณหน่วยลงทนุทีเ่พิม่ข ึน้จากการออกหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และ

จ านวนหน่วยลงทนุทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการไดค้ านวณไว ้และส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์รับรอง เมือ่เห็นวา่ถูกตอ้งแลว้  
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(8) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในกรณีดังนี้  

(ก) บรษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม เนื่องจากมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล  

(ข) บรษัิทจัดการไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรือหยุดรับ

ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุได ้หากเห็นวา่มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่ายจา่ยโอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุน

รวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอืไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมี

เหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(ค) บรษัิทจัดการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  

 

(9) ใหค้วามเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทนุรวมของบรษัิทจัดการเพือ่ประกอบกับขอ้มลูอืน่ ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูจั้ดหาใน

การจัดท ารายงานทกุรอบปีบัญช ีและสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 30 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้  

 

(10) ดแูลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตกิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ภายใต ้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่

ออกตามพระราชบัญญัตดิังกลา่วโดยเคร่งครัด หากบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามใหแ้จง้บรษัิทจัดการโดยทันท ีในกรณีที่

บรษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวมหรอืไมป่ฏบัิตหินา้ทีต่ามมาตรา 125 

ผูด้แูลผลประโยชน์จะท ารายงานเกีย่วกับเรือ่งดังกล่าวโดยละเอยีด และสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน 

นับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รูถ้งึเหตกุารณ์ดังกลา่ว  

 

(11) ด าเนินการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสนิไหมทดแทนความ

เสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดรั้บค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คา่ใชจ้า่ยในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมใหเ้รียกรอ้งจากทรัพยส์นิของ

กองทนุรวม  

 

(12) ผูด้แูลผลประโยชน์จะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการดแูลผลประโยชน์ของ

กองทนุรวม ประกาศไวโ้ดยเคร่งครัด  

 

(13) ในกรณีทีม่กีารเลกิกองทนุรวม เมือ่เลกิกองทนุรวมแลว้ หนา้ทีผู่ด้แูลผลประโยชน์จะส ิน้สดุเมือ่ผูช้ าระบัญช ี 

ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาทีก่ารช าระบัญชยัีงไม่ส ิน้สุดผูดู้แล

ผลประโยชน์จะปฏบัิตหินา้ทีต่า่ง ๆ ดังนี้  

(ก) รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม  

(ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบัิตติามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 ในกรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตราดังกลา่ว จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่ กองทุนรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน์จะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้  
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(14) รับรองผลการนับมตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรือมติ

พเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรือไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรือในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก

ปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ มจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ย

ละ 80 

(15) ปฏบัิตหินา้ทีอ่ ืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายเกีย่วกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือกฎหมายก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ก าหนด โดยปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ทัง้

ทีม่อียูใ่นปัจจบัุนและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

 

(16) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ ผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งจัดใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทุนรวม เชน่ ทีศู่นยรั์บฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศ หรือ

พจิารณาด าเนนิการแตง่ตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม  

 

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม

และตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีดู่แลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อให ้

ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การด าเนนิการดังกลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพื่อ

รับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที ่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกีับผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได  ้

 

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมว่า่การกระท านัน้

จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ ืน่ เวน้แตเ่ป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการท าหนา้ที่

เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบก่อน

อยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

 

ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์มอี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

 

เง ือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

การเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมมเีงือ่นไขดังนี้  

 

(1) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึ่ง

ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คู่สัญญาอกีฝ่าย

หนึง่อาจบอกเลกิสัญญาได ้โดยบอกลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  
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(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการจัดการกองทนุรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอืน่

ใดอันจะมผีลใหเ้ป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ทีด่ังกล่าว 

ผูด้แูลผลประโยชน ์มสีทิธบิอกเลกิสัญญาได ้โดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 90 วัน  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีตทิีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วม

ประชมุและ มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ น าขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทนุรวม หรือขอ้มูลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุน

รวมไปเปิดเผย หรือใชใ้นทางทีก่่อหรืออาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนรวม หรือก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ   ผูดู้แล

ผลประโยชน์ เวน้แตเ่ป็นการปฏบัิตติามอ านาจหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน์บรษัิทจัดการสามารถบอกเลกิสัญญาฉบับนี้ได ้

ทัง้นี้ การบอกเลกิสัญญาจะตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นหนังสอืไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน  

(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบัตใินการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วัน นับตัง้แตวั่นถัด

จากวันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะแจง้

การแกไ้ขดังกลา่วใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการ นับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จส ิน้ ใน

กรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการขออนุญาตเปลีย่นตัวผูดู้แล

ผลประโยชน์ตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีค่รบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข และเมือ่

ไดรั้บอนุญาตแลว้ บรษัิทจัดการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลัน  

 

ทัง้นี้ การเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและการแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทน จะกระท าไดต้่อเมือ่ไดรั้บ

อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น 

 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่มเ่ขา้ขอ้ยกเวน้

ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสัญญา

แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท:์ 02-296-2833  

โทรสาร: 02-296-1389  

 

และ/หรอื ทีบ่รษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรอืหน่วยงานอืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝากต่างประเทศ และ/หรือผูรั้บฝากทรัพย์สนิหลักทรัพยต์่างประเทศ และ/หรือ ที่ผูดู้แล

ผลประโยชน์อืน่ทีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด รวมถงึระบบอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการและ/

หรอืผูด้แูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ข ึน้เพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  
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3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิังวาฬไกล  

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

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345  

  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิังวาฬไกล  

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

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

 

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ ากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร 0-2294-2345  

 

ชือ่ : นาย ประสทิธิพ์ร เกษามา  

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ ากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร 0-2294-2345  

หรือบุคคลอื่นที่ไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบริษัทจัดการจะแจังให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจ ารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทนุตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีรั่บรองท่ัวไป  

 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทุน :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 19 อาคารเมอืงไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ์อาคารเอ  

เลขที ่252/25 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์: 0-2305-9800  

โทรสาร : 0-2305-9803-4  
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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 : ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2359-0000  

 

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 กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์: 0-2658-8888 

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 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 

 

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 เขต

ปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330    

โทรศพัท ์: 02-846-8649 
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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 เขตหว้ยขวางกรุงเทพมหานคร 

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 

 

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 กรุงเทพมหานคร 10330   

โทรศพัท ์: 0-2658-5800  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากัด (มหาชน)  

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

10330   

โทรศพัท ์: 0-2659-3456 
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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 ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์: 0-2684-8888 

 

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  กรงุเทพ 

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 

 

ชือ่ : บรษัิท ฮั่วเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่255-257 อาคารฮั่วเซง่เฮง 2 ชัน้ 5 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ ์เขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 10100  

โทรศพัท ์: 0-2223-2288  

 

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

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

โทรศพัท ์: 0-2862-9797 

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากัด   

ทีอ่ยู ่: 383 ถนนลาดหญา้ เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600    

โทรศพัท ์:0-2861-5508  
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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 : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่9 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900   

โทรศพัท ์:  0-2795-1000 

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ที ่10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์:  0-2618-1111 

 

ชือ่ : บรษัิท ไทยพาณชิยป์ระกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน)   

ทีอ่ยู ่: เลขที ่87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร,์ ออล ซซีัน่ส ์เพลส ชัน้ที ่3-6, 8, 17 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330    

โทรศพัท:์ 0-2257-9999 

 

ชือ่ : ธนาคารซไีอเอ็มบไีทย จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330   

โทรศพัท:์ 02 626 7777, 02 626 7778 

 

ชือ่ : ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1222 ถ.พระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120    

โทรศพัท:์ 1572  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากัด   

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

โทรศพัท:์ 02 026 6222 
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ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด   

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

กรุงเทพมหานคร 10500   

โทรศพัท:์ 02 026 5100  

 

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื มสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี้   

(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ รวมถงึคา่ธรรมเนียมในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ตามอัตรา

ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทัง้นี้ เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ 

ขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” 

(2) บอกเลกิการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(1) แจกจา่ยหนังสอืชีช้วนของกองทนุ ค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ คูม่อืการ

ลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม ตลอดจนเอกสารตา่งๆ เพือ่สง่เสรมิการขาย  

(2) รับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายหน่วยลงทนุ รับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และช าระคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ  

(3) ยนืยันเอกสารสรุปรายการการซือ้ การขายคนื หรอืการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีจั่ดท าข ึน้ระหวา่งบรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(4) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มลูในเอกสารใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ใบค าสั่งซือ้ ใบค าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทนุ ใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุและเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบค าขอเปิดบัญชกีองทนุใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น  

(6) ด าเนนิการตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ตลอดจนกระท าการอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื รวมถงึตามหลักเกณฑท์ีส่ านัก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

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

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

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

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  
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9. ทีป่รกึษา :  

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: 252/6 อาคารส านักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 ชัน้ 6, 8-11  

ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศพัท ์0-2305-9000  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ทีป่รกึษาการลงทนุมสีทิธไิดรั้บคา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุนจากบรษัิทจัดการ ส าหรับการท าหนา้ทีข่องทีป่รกึษาการ

ลงทนุและมสีทิธติามสัญญาแตง่ตัง้ทีป่รกึษาการลงทนุ อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาการลงทนุจะไมม่อี านาจการตัดสนิใจในการ

จัดการกองทนุ ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืการจัดการดา้นอืน่ใดก็ตาม  

อนึง่ ทีป่รกึษาการลงทนุมหีนา้ทีโ่ดยสรุปดงันีค้อื  

(1) ใหค้ าแนะน าเชงิกลยทุธเ์กีย่วกับขอบเขตและนโยบายการลงทุนในรูปแบบของ Asset Allocation โดยการจัดส่ง บท

วเิคราะหด์า้น Asset Allocation ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  

(2) ตอบขอ้ซักถาม และค าถามในบทวเิคราะห ์รวมทัง้ขอ้ซักถามโดยท่ัวไปเกีย่วกับภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง และตลาด

ทนุ (ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ) เพือ่ใชป้ระกอบการตัดสนิใจในการลงทุนเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอตามสมควรจากบรษัิท

จัดการ  

(3) ดแูลและตรวจสอบสถานะการลงทนุของกองทนุ โดยเปรยีบเทยีบกับการจ าลองการลงทนุตามบทวเิคราะห ์ 

 

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

บรษัิทจัดการตกลงแตง่ตัง้ใหบ้รษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาการลงทุนของ

บรษัิทจัดการเพื่อกองทุนเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าในดา้นการลงทุนใน

รูปแบบของ Asset Allocation ตามแนวทางของบทวเิคราะห ์Asset Allocation ของบรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 

จ ากัด (มหาชน) ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ เพือ่ใหก้ารลงทนุของกองทนุเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิักษ์ผลประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทุน โดยทีบ่รษัิทจัดการจะตัดสนิใจดา้นการลงทุนผ่านคณะกรรมการการลงทุนของบรษัิทจัดการ โดยพจิารณา

แนวทางและค าแนะน าในการลงทุนของบรษัิทหลักทรัพย ์เกียรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะเป็น

ผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ้่ายการเป็นที่ปรกึษาการลงทุน อนึ่ง ทีป่รกึษาการลงทุนจะไม่มีอ านาจการตัดสนิใจในการจัดการ

กองทนุ ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืการจัดการดา้นอืน่ใดก็ตาม  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแตง่ตัง้หรอืยกเลกิทีป่รกึษาการลงทนุ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึง่

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่อง

ดังกลา่วไว ้ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  
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10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

 

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมม่สีทิธใินการรับเงนิปันผล เนื่องจากบรษัิทจัดการมนีโยบายทีจ่ะไมจ่า่ยเงนิปันผล  

 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดโ้ดยเป็นไปตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด อยา่งไรก็ด ีบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนได ้

ในกรณีทีก่ารโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะส่งผลใหก้องทุนรวมมผีูถ้ือหน่วยลงทุนนอ้ยกว่า 35 ราย หรือนอ้ยกว่าจ านวนที่

ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กรณีหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุใหบ้คุคลอืน่หรอืการจ าน าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนดิเพือ่

การออม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

 

13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

กรณีหน่วยลงทนุชนดิทั่วไป 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณดีังตอ่ไปนี ้ 

(1) โอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) โอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) โอนหน่วยลงทนุในกรณพีเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 
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วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทนุไว ้ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไมม่บัีญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งด าเนินการ

ตามขัน้ตอน “การเปิดบัญชกีองทนุ” ผูโ้อนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่รั้บโอนได ้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้น ขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู ้

สั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" หัวขอ้ “คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ”  

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซือ้คนืจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี  

(4) ในกรณีทีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ ผูโ้อนจะตอ้งน าส่งใบหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่นายทะเบยีน

หน่วยลงทุนเพื่อท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการไดใ้บหน่วยลงทุน 

จะตอ้งยืน่เรือ่งการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้น ขอ้ 14 เรือ่ง “การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุ” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและ

ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการ นับแตวั่นขอโอนหน่วยลงทนุ โดยค าขอโอนหน่วยลงทนุตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น 

ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตาม ขอ้ 13 เรือ่ง “สทิธหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ” ไดต้อ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารโอนหน่วยลงทนุโดยการกระท าดังกล่าวไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้ ในการด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

 

กรณีหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม  

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

หลักเกณฑ ์หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีขา้งตน้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุใหบ้คุคลอืน่หรือการจ าน าหน่วยลงทุนของหน่วย

ลงทนุชนดิเพือ่การออม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาปรับเปลี่ยน/เพิ่มเตมิวธิีการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย/แนวทางปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมเพือ่การออม  

 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรือแกไ้ขวธิีจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะท าการแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการลงทนุและขอ้บังคบัการจัดการได ้ตอ่เมือ่ไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่คดิตามจ านวน

หน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ เป็นไปตามหัวขอ้ "วธิีการแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ" 

 

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรือบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) 

ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด  
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13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมสีทิธิที่จะไดรั้บเงินคนืหากกองทุนตอ้งเลกิไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหม้ีผูช้ าระบัญชทีี่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้ าระบัญชโีดยจะไดด้ าเนินการใหม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิของโครงการ ช าระภาระ

หนี้สนิของโครงการ และแจกจา่ยเงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเฉลีย่ตามจ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดในขณะที่

เลกิกองทนุ  

 

13.7. สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ :  

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินการไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุ เชน่ รายงานประจ าปี รายงานทกุรอบ 6 เดอืน  

 

(2) สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทนุ:  

- กรณีหน่วยลงทนุชนดิทั่วไป 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใช ้

ในการจ าน าแทนเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ทัง้นี้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบยีนจ าน าใหแ้ก่ผูรั้บจ าน าที่

เป็นสถาบันการเงนิเทา่นัน้  

การขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะตอ้งน าเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมายืน่พรอ้มกรอกค าขอออก

ใบหน่วยลงทนุเพือ่การจ าน าดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ หรอืส านักงานใหญ่ หรอืส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื เพือ่น าสง่ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะท า

การระงับการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุจนกวา่จะมกีารจดแจง้ถอนการจ าน าตอ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยผูถ้อืหน่วย

ลงทนุจะตอ้งมกีารเสยีคา่ธรรมเนียมในการจัดพมิพใ์บหน่วยลงทนุในอัตราฉบับละไมเ่กนิ 50 บาท  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิีการจ าน าหน่วยลงทุนโดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ ในการ

ด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

 

- กรณีหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม  

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

หลักเกณฑ ์หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีขา้งตน้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุใหบ้คุคลอืน่หรอืการจ าน าหน่วยลงทนุของหน่วย

ลงทนุชนดิเพือ่การออม ซึง่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

 

(3) สทิธใินการไดรั้บช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธไิดรั้บช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่แทนจ านวนเงนิไดใ้นกรณีที่

กองทนุไมส่ามารถช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 9 

เรือ่ง “การช าระคา่รับซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”  

(4) สทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ตอ้งกรอกในแบบฟอร์ม

ค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้ือหน่วย และยืน่ใหแ้ก่บรษัิทจัดการ หรือนายทะเบยีนเพื่อแกไ้ขขอ้มูลโดยผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งยืน่

เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพือ่ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการแกไ้ขขอ้มูลในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยต่อไป โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้ง

รับทราบและยนิยอมทีจ่ะปฏบัิตติามเงือ่นไขทีก่ าหนดในแบบฟอรม์ค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหน่วย  
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13.8. อืน่ ๆ :  

(1) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(1.1)บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุของบคุคล

ใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(1.2) ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บ

คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  

 

(2) สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีของผูล้งทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม  

สทิธิประโยชน์ทางภาษีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงไดรั้บ จะส ิน้สุดลงเมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ปฏบัิตติาม

เงือ่นไขการลงทนุ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดรั้บพรอ้มเงนิเพิม่ ทัง้นี้ สทิธแิละ

หนา้ที่เกี่ยวกับภาษีของผูล้งทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ดังนัน้ ผูล้งทนุจงึควรศกึษาเงือ่นไขการลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

และคูม่อืการลงทนุเกีย่วกับการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมใหเ้ขา้ใจกอ่นตัดสนิใจลงทนุ  

 

(3) หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม  

การลงทนุในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้ือหน่วยลงทุนมสีทิธไิดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเมือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้

ด าเนนิการตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดังนั้น ผูถ้อืหน่วยลงทนุจงึมหีนา้ทีด่ังตอ่ไปนี้  

(3.1) ศกึษาคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม และหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหช้ดัเจนกอ่นตัดสนิใจ

ลงทนุ  

(3.2) ตรวจสอบการลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมของตนเองใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎหมายภาษีอากร  

(3.3) แสดงขอ้มลูการลงทนุตอ่กรมสรรพากร และด าเนนิการเสยีภาษีในกรณทีีม่กีารขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืมกีารลงทนุไม่

เป็นไปตามเงือ่นไขในการไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร  

 

(4) สทิธใินการสับเปลีย่นการลงทนุในหน่วยลงทนุ ไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมกองอืน่ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสับเปลีย่นการลงทนุในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ทัง้หมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อ

การออมกองทนุรวมกองทนุอืน่/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมของกองทนุอืน่ โดยตอ้งสับเปลีย่นไปยังกองทุนรวมเพื่อการ

ออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมใดกองทนุรวมหนึง่ หรอืหลายกองทุนรวม ภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีส่มบูรณ์แลว้ หรือค าสั่ง

โอนการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมของบรษัิทจัดการอืน่ทีส่มบูรณ์แลว้เท่านั้น และ

สามารถนับระยะเวลาการถอืหน่วยลงทนุตอ่เนื่องกันได ้ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อื

ว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการ

แตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 
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ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของ

ทนุของกองทนุรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือการคนื

เงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ใบหน่วยลงทนุ 

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- อืน่ๆ 

 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

1) บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนส าหรับการซือ้หน่วยลงทุนในการ

เสนอขายครัง้แรก เพือ่เป็นการยนืยันจ านวนหน่วยลงทนุ และ/หรอืจ านวนเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการโดย

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการสง่มอบหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 15 วันท าการ

นับแตวั่นสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

กรณีการซือ้ ขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการปิดการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืจะด าเนนิการออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันท าการ

ซือ้ขายหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้  

2) หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งท าการทักทว้งขอ้ผดิพลาดภายใน

ระยะเวลาตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ มฉิะนัน้บรษัิทจัดการจะถอืวา่ขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง  

3) บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนอาจจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้น

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ โดยมขีัน้ตอนดังนี้  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกรายละเอยีดในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดท้ีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

(ข) ยืน่ค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุนพรอ้มช าระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง 

"คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน" ในหัวขอ้ “ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุ”  

(ค) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะด าเนนิการออกใบหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน

ตามจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกรอกในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ส าหรับกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกรอกจ านวน

หน่วยลงทุนในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วยลงทุนส าหรับจ านวนเท่าทีป่รากฏอยู่ใน

รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(ง) ใบหน่วยลงทนุทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนจะมขีอ้ความตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด ซึง่จะระบชุือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยในใบหน่วยลงทนุจะตอ้งมลีายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจผูกพันบรษัิทจัดการ และ

ประทับตราส าคัญหรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืใชเ้ครื่องจักรประทับหรือโดยวธิีอืน่ใดตามทีก่ฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตใหท้ าได ้ 
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(จ) หากผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ใีบหน่วยลงทนุตอ้งการจะขายคนืหน่วยลงทนุจ านวนดังกลา่วจะตอ้งน าใบหน่วยลงทนุมาใหแ้ก่

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้นเขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจงึจะท าใหก้ารขายหน่วย

ลงทนุจ านวนนัน้มผีลได ้ 

4) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมรีะบบหรอืสามารถบันทกึ

รายการซือ้ขายในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยผูถ้ือหน่วยทีป่ระสงคจ์ะขอรับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุจะตอ้งยืน่ค าขอใหอ้อกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุพรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วน

โครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน" ในหัวขอ้ “ค่าธรรมเนียมการออก

เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ”  

(ก) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และ

ในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

(ข) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธิ

ในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานเพื่อยนืยันการท ารายการซือ้หรือขายคนืหรือสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(ค) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่นการน า

สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบัุนเสมอ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื ณ ทีท่ าการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตัง้แต่วัน

ท าการถัดจากวันท าการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ง) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมน่ าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบัุน ใหถ้อืเอารายการที่

บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็นรายการทีถู่กตอ้ง  

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ รูปแบบของเอกสาร หรือวธิีการอืน่ใดเพื่อแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน เพื่อ

เป็นหลักฐานยนืยันการท ารายการซือ้ ขายคนื สับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือขอ้มูลการท าธุรกรรมการลงทุนอืน่ใด (ถา้มี) 

รวมถงึระยะเวลาการสง่มอบเอกสารหรือวธิีการตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตได ้ตามหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ ในการด าเนินการ

เกีย่วกับเรือ่งดังกลา่วบรษัิทจัดการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ รวมถงึเพื่ออ านวยความสะดวก 

และเพือ่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถ

ใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ  

 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

- 
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16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมจะไมส่ามารถ

ช าระหนี้ได ้บริษัทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลักประกันและมใิช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรือ

ลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดังนี้  

 

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

 

16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิาก

ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้  

 

16.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะไมน่ าทรัพยส์นิดังกลา่วและเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้

จากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ใน

โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนทีม่ี

สทิธิในเงนิไดสุ้ทธิจากทรัพยส์นิที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี้ ตาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากเงนิส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์

ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  

 

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิได ้

สทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิน้ภายใน 45 วันนับตัง้แต่วันถัด

จากวันทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน

ท าการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการ

เฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  

 

16.1.4 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฎวา่กองทุนรวมไดรั้บช าระหนี้ตาม

ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

 

16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

 

16.2.1 ก่อนการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอื่นที่มใิชห่ลักประกัน ในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามมตพิเิศษ  
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ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกับ

ทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นใน

การรับช าระหนี้  

 

16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ

ของกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์

และวธิีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ

ด าเนนิการกับทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี้  

 

(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกล่าวต่อไป

เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้ 

 

(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าวใน

โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในระหว่างทีบ่รษัิทจัดการยังไม่

สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกลา่ว  

 

ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

 

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะ

ด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้

หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ที ่  ไดจ้ากการรับช าระหนี้

ก็ได ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่น าตราสารแห่งหนี้หรือสทิธิเรียกรอ้งนั้นมารวมค านวณมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตาม 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บจาก

การรับช าระหนี้ไมคุ่ม้กับภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดิังกลา่วไป

รวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะคุม้กับภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่าย

ทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บจากการรับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไมคุ่ม้กับภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนื 

บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดิังกลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุก็ได ้ 

 

การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีป่รากฏชือ่

ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้  

 

17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทุน การโอนหนว่ยลงทุน และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่จัดใหม้ีทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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ใหส้ันนษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากัดสทิธิ

ใด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรือ

ตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี

ดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวน้

แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอน

หน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ง) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวทีจั่ดตัง้ข ึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทุนของกองทนุ  

 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทุน :  

18.1. หลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ  

(1) กองทนุรวมมขีอ้จ ากัดในการถอืหน่วยลงทนุทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดจะถอืหน่วยลงทนุไดต้อ้งไมเ่กนิหนึง่ใน

สามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  

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

หรอื เป็นการถอืหน่วยลงทนุ ของกองทนุรวมทีม่ลีักษณะครบถว้นตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด 

 ในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมตริายชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บคะแนนเสยีง

สว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ เวน้แต ่ 

(1) เป็นชนดิหน่วยลงทนุทีม่บีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเพยีงรายเดยีวหรือกลุ่มเดยีวเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดนั้น 

จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่ 

(2) เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มลีักษณะตามทีก่ าหนด อาท ิเป็นบุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต ้

โครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุในตา่งประเทศของผูล้งทนุทีม่ไิดม้สีัญชาตไิทยหรอืผ่านบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ 

(omnibus account)  

 

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดจะถอืหน่วยลงทนุไดไ้มเ่กนิหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ วา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัด

การถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
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19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการ

กองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบ

ใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผูกพันตามมต ิ

 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 

 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพันในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญ ตอ้งไดรั้บมติ

พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิู ้

ถอืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน 

หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิ

ดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่

เทา่กัน ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรือ

มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ

จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระส าคัญทีเ่ป็นไปตาม

และไมข่ัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัย

อ านาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผูกพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพันคูส่ัญญา 

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  

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

มปีระกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
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การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังตอ่ไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมต่อ้ง

ไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดรั้บมติ

โดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบ

ตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไมว่า่กรณีใด 

 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ 

พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้

เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม  

 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไมม่ ี 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

22. การเลกิกองทุนรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมเปิดตามหลักเกณฑ ์เมือ่ปรากฏกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี้   

1 หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมจี านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด  

2 หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรือมผีูถ้ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี้ 

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

    (ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกันคดิเป็นจ านวนเกนิ

กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรับซือ้

คนืหน่วยลงทุนเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้ิจารณาจากเฉพาะในชว่ง

ระยะเวลาเดยีวกันซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

  

ความใน 2 วรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผล

วา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู ่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่ี

คณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

 

ความใน ขอ้ 2 วรรคหนึง่และวรรคสองมใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมดังนี้  

(ก) กองทนุรวมตลาดเงนิ  

(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ  

(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร ์ 
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(ง) กองทนุรวมดัชนี  

(จ) กองทนุรวมอทีเีอฟ  

 

3 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมเปิดเมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่

โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1 ขอ้ 2 วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็น

ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม  ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ 22.1 ขอ้ 2 วรรคสามมาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

 

4. มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 100 ลา้น

บาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุ 

 

5. เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรืองดเวน้

กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน 

 

6. ส านักงานอาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป หากปรากฏวา่  

(1) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวน

หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนั้น  เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

 (2) ในกรณีทีป่รากฏพฤตกิารณ์วา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการใดๆ หรอืบคุคลใดถอืหน่วยลงทนุโดยรูเ้ห็นหรอืตกลง

กับบคุคลอืน่  อันเป็นการปกปิดหรอือ าพรางลักษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใด

ทีป่ระสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทนุทั่วไป  

 

7. ส านักงานจะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตอุันควรสงสัยวา่อาจมกีารจัดตัง้จัดการ หรือ

ใชก้องทนุรวมเพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืใน

การบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธุรกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด  ส านักงานไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวม

หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน  ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่ม่

อาจพสิจูน์หรอืท าใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปอยา่งแทจ้รงิ  และส านักงาน

สั่งใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมท าการแกไ้ข หรอืด าเนนิการใดๆ  และบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่

ส านักงานสั่งได ้หรอืด าเนนิการแลว้แตไ่มส่ามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ 

 

8.  เมื่อส านักงานมีค าสั่งเลกิกองทุนตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อ

ส านักงานมคี าสั่งเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ 

  

22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เพือ่เลกิกองทนุรวมดังกลา่ว  

- กรณีหน่วยลงทนุชนดิทั่วไป 

1. ยตุกิารรับค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 
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2. แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอื

ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันท าการทีป่รากฏเหตุตามขอ้ 

22.1 ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 

3. จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมดังกลา่วภายใน 5 วันท าการนับตัง้แตวั่นท าการทีป่รากฏเหตุ

ตามขอ้ 22.1 ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ 

4. ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 3 ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท าการ

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

แลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมนัน้ 

เมือ่ไดด้ าเนนิการตามขอ้ 1 ถงึ 4 แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนนิการตามขอ้ 3 บรษัิทจัดการ

จะด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการช าระ

บัญชขีองกองทนุรวม 

   

2. เมือ่จะมกีารเลกิกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรอืเพราะเหตอุืน่ทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้ 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเกีย่วกับกองทนุดังตอ่ไปนี้ 

(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และส านักงานทราบ และแจง้ให ้

ตลาดหลักทรัพยท์ราบในกรณทีีห่น่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ ทัง้นี้ กอ่นวัน

เลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วันท าการ 

(2) ด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรื่องดังกลา่วกอ่นวันเลกิกองทนุเป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 5 วันท าการ เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืโดยจัดใหม้ี

ขอ้มลูเรือ่งดังกลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้ และ 

 (3) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝาก 

ประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และตั๋วสัญญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จ

ส ิน้กอ่นวันเลกิกองทนุรวม 

 

- กรณีหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เพือ่เลกิกองทนุ  

1. ยตุกิารรับค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3  

2. แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอื

ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และส านักงานทราบภายใน 3 วันท าการ นับแตวั่นทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1 ขอ้ 1 หรอื 22.1 ขอ้ 2 

หรอื 22.1 ขอ้ 3 โดยขอ้มลูทีแ่จง้ดังกลา่วตอ้งมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยดังนี้  

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอืน่ ตามที่

บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(ข) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมอืน่อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

สามารถแจง้ตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่โอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมอืน่ทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนก าหนด 

และผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดังนี้  
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(1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสั่งของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอืน่ทีอ่ยู่ภายใต ้

การจัดการของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเดยีวกัน  

(2) เป็นการโอนยา้ยการลงทนุภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดังกล่าว

บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งค านงึถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถด าเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุไดอ้ย่าง

เหมาะสม  

3. จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมดังกลา่วภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 

22.1 ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3  

4. รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตามขอ้ 3 ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 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 าระบญัชเีมือ่เลกิกองทุน :  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพือ่ท า

หนา้ทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ท า

การอย่างอืน่ตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จส ิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใชจ้า่ยและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบัญชขีองกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพยส์นิของ

กองทนุรวมและผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตาม

สัดสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ  

 

เมือ่ไดช้ าระบัญชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกับส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแลว้ หากปรากฎว่ายังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอน

ทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือ

เป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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