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ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
1. ช่ือ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดวรรณเอเอม็เซท็ 50  
 
1.2. ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) :  1 A.M. SET 50 Fund  
 
1.3. ชือ่ยอ่ :  1AMSET50  
 
1.4. ประเภทโครงการ :   
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :   
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

 
1.10. ลกัษณะโครงการ :   
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
 
2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มลูค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขำย :  
 
2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 2000000000 บาท  
 
2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ตน้ : 2,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หาก
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บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่การด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไมถ่อืวา่
เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึง่การเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการ
ด าเนินการทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด      
 
2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 200000000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. 1AMSET50-RA มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 10,000.00 บาท 

2. 1AMSET50-RD มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 10,000.00 บาท 

3. 1AMSET50-IA มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 5,000,000.00 บาท 

4. 1AMSET50-ID มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 5,000,000.00 บาท 

5. 1AMSET50-RU มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก 1.00 บาท 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. 1AMSET50-RA มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 10,000.00 บาท 

2. 1AMSET50-RD มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 10,000.00 บาท 

3. 1AMSET50-IA มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000,000.00 บาท 

4. 1AMSET50-ID มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000,000.00 บาท 

5. 1AMSET50-RU มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1.00 บาท 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. 1AMSET50-RA มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

2. 1AMSET50-RD มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

3. 1AMSET50-IA มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

4. 1AMSET50-ID มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 
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5. 1AMSET50-RU มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. 1AMSET50-RA จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

2. 1AMSET50-RD จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

3. 1AMSET50-IA จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

4. 1AMSET50-ID จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

5. 1AMSET50-RU จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. 1AMSET50-RA มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไมก่ าหนด 

2. 1AMSET50-RD มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไมก่ าหนด 

3. 1AMSET50-IA มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไมก่ าหนด 

4. 1AMSET50-ID มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไมก่ าหนด 

5. 1AMSET50-RU มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไมก่ าหนด 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. 1AMSET50-RA จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า 100.00 หน่วย  

2. 1AMSET50-RD จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า 100.00 หน่วย  

3. 1AMSET50-IA จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า 100.00 หน่วย  

4. 1AMSET50-ID จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า 100.00 หน่วย  

5. 1AMSET50-RU จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ไมก่ าหนด 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
 
2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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ทัง้นี้ ก่อนเปิดใหบ้รกิารชนิดหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศไวท้ี่
ส านกังานของบรษิทัจดัการ และส านกังานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ 
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัลด ยกเวน้หรอืเปลีย่นแปลงจ านวนหรอืมลูคา่ขัน้ต ่าขา้งตน้ตามขอ้ 2.6-2.11 (ถา้ม)ี 
ในอนาคต โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยเป็นส าคญั 
โดย บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยตดิประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ และส านักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจแกไ้ขโครงการจดัการเพือ่เพิม่เตมิชนิดหน่วยลงทุนประเภทอื่นไดใ้นภายหลงั โดยจะไมก่ระทบ
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และโดยไดร้บัความเหน็ชอบการแกไ้ขโครงการจดัการจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัลดมลูคา่ขัน้ต ่าการท ารายการจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เกดิ
จากการสง่เสรมิการขายของบรษิทัจดัการหรอืกรณีอื่นใดเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยขึน้กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการและสามารถรบัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยแ์ละการผดินดัช าระหนี้ได้  
 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วนกำรลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  
 
3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี SET50  
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแหง่ทุน  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  
 
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไมม่คีวามเสีย่งต่างประเทศ  
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :  
 
3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

 
3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  
มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  
3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สงูสุด (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  
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3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :   
 
3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active 
management)  
 
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สดัส่วน (%):100.00 
หมายเหตุ: 

 
หมายเหตุ: 

ดชันีชีว้ดัทีค่วรใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานของกองทุนนี้ คอื อตัราผลตอบแทนของดชันีผลตอบแทนรวม 
SET50 (SET50 TRI) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่ง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผา่นการลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้
 
อยา่งไรกต็าม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั
ไมไ่ดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้เปลีย่นแปลงดงักล่าวผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู
การตดัสนิใจลงทุนได ้

 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  
 
3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนเปิดวรรณเอเอม็เซท็ 50 จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุน้สามญัประมาณ 25 - 30 บรษิทั ทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันี SET50 
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และอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) หรอืเพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร 
(Structured Note) 
 
อนึ่ง ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  
 
ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการอาจไมน่บัชว่ง
ระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

(ก) ชว่งระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
(ข) ชว่งระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทุนรวม 
(ค) ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิ 10 วนัท าการ 

 
3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลาย
อยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ 
รวมถงึการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใด ตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะไดม้ปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ หรอืผอ่นผนัใหก้องทุนรวมสามารถลงทุน
ไดเ้พิม่เตมิในอนาคตอกีดว้ย 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารทุน 

1.1.1  หุน้ 
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1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(transferable subscription right: TSR) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด
เพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหนี้ 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange: B/E) 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note: P/N) 

1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด
เพิม่เตมิ 

1.3  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III) 

1.4  ตราสาร Basel III 

1.5  ศุกกู 

1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants: DW) 

  

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารทางการเงนิทัว่ไป 

ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัจดัการจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

2.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
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2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถ
ขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึ่งจดัท า
ตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพือ่ช าระหนี้การคา้ ตัว๋แลกเงนิ 
หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
    2.4.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
    2.4.2 ธนาคารออมสนิ  
    2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
    2.4.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
    2.4.6 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
    2.4.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
    2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 
(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS และหน่วย infra  

ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS และหน่วย infra ทีก่องทุนลงทุน ซึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมคีุณสมบตัแิละ
หลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

1.  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในสว่น
ที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3 

2.  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไมใ่ชก้บั
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุน (investing fund) สามารถลงทุนได ้

2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทุน (investing fund) นัน้ 

2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 
ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นัน้ 
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2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุน (investing fund) นัน้ 

3.ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวมฟีด
เดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

เป็นไปตามประกาศ  

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) 

เป็นไปตามประกาศ  

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  

เป็นไปตามประกาศ   

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives 

เป็นไปตามประกาศ  

 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ไมม่ ี 
 
3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  
 
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุน
รวม ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลง
อตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS  ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 
3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผู้ ไมเ่กนิ 20% 
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ออกตราสารมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

3.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสาร
ทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมี
ภมูลิ าเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกู ทีผู่้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาธนาคาร
พาณิชยต์่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

4.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้น้อยกวา่
หรอืเท่ากบั 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุนและไมไ่ดม้ลีกัษณะ
ตาม 4.2.1 หรอื 4.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว
ตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทั
เครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

4.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย  

4.2.3.7 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย  

ไมเ่กนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนกัของตราสาร 
ทีล่งทุนใน 
benchmark + 5% 
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4.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บรษิทัหลกัทรพัย ์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้มากกวา่ 
397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบ
ของ regulated market 

5 ทรพัยส์นิดงันี้   
  5.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซือ้ขาย 

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุ
ทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน 
SET )  

5.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่วา่ตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทั
ดงักล่าวซื้อขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหวา่ง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจาก
การซือ้ขายใน SET) 

5.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขาย
ตาม 5.1 

5.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

5.4.1 เป็นตราสาร Basel III 

5.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

5.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET  

5.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

5.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้น้อย

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัรา
ใดจะสงูกวา่ 

(1) 10%หรอื 

(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 
benchmark + 5% 
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กวา่หรอืเท่ากบั 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ี
ลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรอื 5.4.3.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 4.2.3.1 –4.2.3.9 

5.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมาชกิ 

  

5.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ มากวา่ 
397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบ
ของ regulated market 

5.5 ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ(์Derivative Warrants) ทีม่ ี
issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

  

5.6 ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่ส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดบั
investment grade 

5.6.1 reverse repo 

5.6.2 OTC derivatives 

5.7 หน่วย ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.7.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO  

เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET (แต่ไมร่วมถงึหน่วย
ดงักล่าวทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีาร
เพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET)  

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจายการ
ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด 

  
6 หน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน

กจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน ตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนด 
ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 
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และมลีกัษณะตาม 5.7.1 
7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้6 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ใน
กลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัราใด
จะสงูกวา่ 

(1) 25% หรอื 

(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 
benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ 

หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีน่ิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี้ 
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บรษิทัเงนิทุน 

1.4 บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็นกองทุน ทีม่อีายโุครงการน้อย
กวา่ 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายกุองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บักองทุน ทีอ่ายุ
กองทุน คงเหลอืน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 6 
เดอืน ทัง้นี้ เฉพาะ กองทุนทีม่อีายโุครงการ
มากกวา่หรอืเท่ากบั 1 ปี  
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1.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์า
จากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรอื securities 
lending หรอื derivatives) 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1 ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้ม
เปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธิ
เรยีกรอ้งในตราสารได ้ตามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสาร
ได ้
2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.3total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี้  
 
(ขอ้นี้ไมใ่ชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และ
กองทุน buy & hold ทีล่งทุนใน ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิ เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่อีายุ
ไมเ่กนิอายกุองทุนหรอืรอบการลงทุนของกองทุนหรอื
มกีารลงทุนใน derivatives เพือ่ใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมี
อายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 

  

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

3 ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse repo) ไมเ่กนิ 25% 
4 ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) ไมเ่กนิ 25% 
5 หน่วย infra  ไมเ่กนิ 20% 
6 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่

6.1 ทรพัยส์นิตามขอ้7 ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 
(single entity limit) 

6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่ม่
รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ศุกูก หรอืตรา
สาร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.2.1 มลีกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของขอ้5 ของ
ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
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6.2.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

7 ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีต่วัตราสารและผู้
ออกตราสารทีต่ ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(non-
investment grade / unrated) 

ไมเ่กนิ 20% 

  

8 derivatives ดงันี้ 
8.1 การเขา้ท าธุรกรรม  
derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
(hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู่  

8.2 การเขา้ท าธุรกรรม  
derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง  
(non-hedging) 

global exposure limit 
8.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบ
ซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุน
ใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% ของ 
NAV 

  

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุน  ไมม่ขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย

เดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนัน้อยกวา่ 
25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
(ไมน่บัรวมการถอืหุน้ของ 
กองทุนรวมวายุภกัษ์) 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใดราย

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนี้สนิทางการเงนิ 
(financial liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่
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หนึ่ง (ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทย 
หรอืตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสดุ
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อก
ใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่
ปรากฏในงบการเงนิล่าสดุ บรษิทัจดัการอาจน ามลูคา่
หนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนี้สนิทาง
การเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิ
ทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพรเ่ป็นการ
ทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีนี้สนิทาง
การเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสดุ ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไมเ่กนิ 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้
ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสาร
ไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็น
ตราสารทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่า
กวา่ investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. 
ลงทุนเพือ่กองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่้
ออกตราสารไดม้กีารยืน่แบบfiling ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น
รายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดย
บุคคลดงันี้  

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทั
เครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม



1AMSET50  17 

แหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บรษิทัหลกัทรพัย ์

10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง
เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ
กองทุน หรอืกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้  
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1.1) มขีนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra 
ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน 
(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามแหง่ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน วา่ดว้ยเรือ่งการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคณุสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด  

ส่วนท่ี 6 กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 
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4. กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รำยละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน 

ช่ือย่อ ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

1. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายปัน
ผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) 

1AMSET50-
RA 

เหมาะส าหรบับุคคลทัว่ไป ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการ
ลงทุน ซึง่กองทุนจะน าผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดย
สามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป 

2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD) 

1AMSET50-
RD 

เหมาะส าหรบับุคคลทัว่ไป ทีต่อ้งการรบัผลตอบแทนจากเงนิปันผล 
โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 10,000 บาท ขึน้ไป 

3. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิ
ปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา 
และนิตบิุคคล (IA) 

1AMSET50-
IA 

เหมาะส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้าก
ส่วนต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะน าผลประโยชน์จากการลงทุนไป
ลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 5,000,000 บาทส าหรบัการ
สัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่า 1,000,000 บาทขึน้ไป ส าหรบัค าสัง่ซือ้
ครัง้ถดัไป 

4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปัน
ผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และ
นิตบิุคคล (ID) 

1AMSET50-
ID 

เหมาะส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล ทีต่อ้งการรบัผลตอบแทน
จากเงนิปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 5,000,000 บาทส าหรบั
การสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขึน้ต ่า 1,000,000 บาทขึน้ไป ส าหรบั
ค าสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

5. หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายปัน
ผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป หรอื
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุน (RU) 

1AMSET50-
RU 

เหมาะส าหรบับุคคลทัว่ไป หรอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน 
ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน ซึง่กองทุนจะน า
ผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 
1 บาทส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่า 1 บาทขึน้ไป ส าหรบั
ค าสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก ่

ชนิดหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน หน่วยลงทุน หน่วยลงทุน หน่วยลงทุน  หน่วยลงทุน
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ชนิดRA ชนิดRD ชนิดIA ชนิดID ชนิดRU 

สทิธทิีจ่ะไดร้บัปันผล*** ไมจ่่าย จ่าย ไมจ่่าย จ่าย  ไมจ่่าย 
Auto Redemption จ่าย  

กรณีผูถ้อืหน่วย
แจง้ความ
ประสงค ์

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี  ไมม่ ี

มลูคา่ขัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้แรก 10,000 บาท 10,000 บาท 5,000,000 
บาท 

5,000,000 
บาท 

 1 บาท 

มลูคา่ขัน้ต ่าการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 10,000 บาท 10,000 บาท 1,000,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

 1 บาท 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  
(%ต่อปีของ NAV)* 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.52002 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.675 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.14 

 ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.675 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน (%ต่อปีของ 

NAV)* 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.11235 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
1.07  

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (Front-end Fee)** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.2675 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.14  

คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน (Back-end Fee) 
** 

ไมม่ ี ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.14 

หมายเหตุ 

* คา่ธรรมเนียมการจดัการ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี คดิเป็นรอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมด
หกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน 
 
**คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และคา่ธรรมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) คดิเป็น
รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทุน  

*** บรษิทัจดัการจะก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล โดยระบุไวใ้นขอ้ 14 การจ่ายเงนิปันผล 
 
ทัง้นี้ การก าหนดชนิดหน่วยลงทุนดงักล่าวไมใ่ชก่ารแบ่งประเภทผูล้งทุน โดยผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 
และ/หรอืผูล้งทุนประเภทสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดทีก่ าหนดขา้งตน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง เงือ่นไขของชนิดหน่วยลงทุนขา้งตน้ไดใ้นภายหลงั เพื่อประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน หรอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑเ์งือ่นไขและวธิกีารจดัการในอนาคต ซึง่บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการโดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซือ้คนื และเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  
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ทัง้นี้ ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด RD,IA,ID และ RU บรษิทัจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนื และเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจแกไ้ขโครงการจดัการเพือ่เพิม่เตมิชนิดหน่วยลงทุนประเภทอื่นไดใ้นภายหลงั โดยจะไมก่ระทบ
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และโดยไดร้บัความเหน็ชอบการแกไ้ขโครงการจดัการจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 
5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรือ่รบัซือ้คนื 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- หกับญัช ี
- ชอ่งทางอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน :  

ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  
 
7. กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
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- Internet 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- ชอ่งทางอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 
 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

7.4.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทุกวนัท า
การ ภายในเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ตามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ โดย
บรษิทัจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทุน
รวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ภายหลงัระยะเวลาทีบ่รษิทั
จดัการก าหนดในแต่ละวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนถดัไป ตามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ถดัไปนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยระบุ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีร่บัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นทางโทรสารได ้ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการส่งค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นทางโทรสาร จะตอ้งแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอรม์ค าขอใช้บรกิารซือ้ขายหน่วย
ลงทุนทางโทรสาร พรอ้มทัง้ลงนามและแนบเอกสารหลกัฐานตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข
ทีบ่รษิทัจดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงักล่าว และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผา่นทาง
โทรสาร จะตอ้งยอมรบัและผกูพนัตามเงื่อนไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื ทีจ่ะแกไ้ข
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เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัขอ้งของ
ระบบ 

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจาก
การขายคนืหน่วยลงทุนในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกวา่จ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูคา่หน่วยลงทุนหกัดว้ย
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการ
ทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 
 
อนึ่ง ในกรณีทีค่ าสัง่ขายคนืใดๆทีจ่ะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเปิดของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ
ลดลง 
เหลอืน้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าทีก่ าหนด บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึ 
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
(4) บรษิทัจดัการจะแจง้ต่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนใหท้ าการตรวจสอบรายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนกบัทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน หากถูกตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มออกหนงัสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ๆ  
 
ทัง้นี้ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึ
รายการ 
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
(5) บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ
นบัตัง้แต่ 
วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
 
(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
และ 
บรษิทัจดัการยงัไมส่ามารถรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบรษิทั
จดัการตามขอ้ "การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่" ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคนื
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้นระหวา่งวนัท าการใดทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็่อเมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทั
จดัการก่อน  
 
(7) การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ านวนนัน้  
 
(8) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้อ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงเพือ่ส่งมอบคนืใบหน่วยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 2 วนัท าการก่อนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนินการ
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โอนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุนเสยีก่อน  
 
7.4.2 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผา่นระบบโทรศพัท ์(บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบเมือ่เปิดใหบ้รกิารและเมื่อไดร้บั 
ความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุน 
การขายหรอืรบัซือ้คนื)  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดในแบบค าขอใชบ้รกิารผา่นระบบโทรศพัทแ์ลว้ ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุน 
ผา่นระบบโทรศพัทจ์ะตอ้งสัง่ขายคนื โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการ
ไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน ตามขัน้ตอนการท ารายการทีร่ะบุไวใ้นเอกสารประกอบการใชบ้รกิารผา่นระบบ
โทรศพัทใ์หค้รบถว้น โดยบรษิทัจดัการจะโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารผา่นระบบโทรศพัท ์ภายในเวลา 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน โดยผูถ้อืลงทุนจะสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศพัทไ์ดเ้มือ่บรษิทัจดัการไดอ้อกเลขรหสัประจ าตวั
ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการ
ขายคนืหน่วยลงทุน มากกวา่จ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูคา่หน่วยลงทุนหกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
นัน้ 
 
อนึ่ง ในกรณีทีค่ าสัง่ขายคนืใดๆทีจ่ะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเปิดของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ
ลดลง 
เหลอืน้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าทีก่ าหนด บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดย 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
(2) การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ภายในเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ตามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ๆ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนดในแต่ละวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน  ใหถ้อืวา่
เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไปตามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูคา่
หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรอง
โดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
 
(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะท าการตรวจสอบรายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนกบัทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนหาก
ถูกตอ้ง 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดงักล่าว และจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยจะใชห้ลกัฐานที่
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ปรากฏกบับรษิทัจดัการเท่านัน้เป็นหลกัฐานในการท ารายการทีถู่กตอ้งและใชอ้า้งองิได้  
 
ทัง้นี้ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึ
รายการ 
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
(4) ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการขายคนืหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศพัทแ์ลว้จะเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนไมไ่ด ้ 
 
(5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศพัทแ์ละบรษิทัจดัการยงัไมส่ามารถรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบรษิทัจดัการตามขอ้ "การไมข่ายไมร่บัซือ้คนื
ไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่" ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคนืไดใ้นระหวา่งวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนใด ทีบ่รษิทัจดัการ  
 
ทัง้นี้ การยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็่อเมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการก่อนเท่านัน้  
 
(6) การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้  
 
(7) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้อ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงเพือ่ส่งมอบคนืใบหน่วยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 2 วนัท าการก่อนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุนเสยีก่อน  
 
7.4.3 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Internet)  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) จะตอ้งท าการเปิดบญัชกีารขอใช้
บรกิารผา่น Internet โดยผูล้งทุนจะสามารถใชบ้รกิารผา่น Internet ไดต้่อเมือ่ไดร้บัการอนุมตักิารเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วย
ลงทุนและไดร้บัรหสัผา่น (ตามขัน้ตอนการขอใชบ้รกิารผา่น Internet) จากบรษิทัจดัการแลว้เท่านัน้  
 
(2) การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ภายในเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วย ลงทุน
ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ตามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ๆ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) ภายหลงัระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนดในแต่ละวนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไป ตามราคาขาย
หน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้ เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วย



1AMSET50  25 

ลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน โดยมลูคา่ของการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้จะตอ้งไม่เกนิ 
10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อื่นใดทีจ่ะเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดย
ประกาศผา่นทาง website ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง 
และชดัเจน 
 
(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจาก
การขายคนืหน่วยลงทุน มากกวา่จ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูคา่หน่วยลงทุนหกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
นัน้  
 
อนึ่ง ในกรณีทีค่ าสัง่ขายคนืใดๆทีจ่ะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเปิดของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ
ลดลง 
เหลอืน้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าทีก่ าหนด บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดย 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
(5) บรษิทัจดัการจะแจง้ต่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนใหท้ าการตรวจสอบรายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนกบัทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน หากถูกตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มออกหนงัสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ๆ  
 
ทัง้นี้ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึ
รายการ 
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
(6) บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ
นบัตัง้แต่ 
วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
 
(7) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) และบรษิทัจดัการยงัไมส่ามารถรบัซือ้
คนื 
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบรษิทัจดัการตามขอ้ "การไมข่ายหรอืไมร่บั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน" ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคนืของผูถ้อื
หน่วยลงทุนไดใ้นระหวา่งวนัท าการใดทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็่อเมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทั
จดัการก่อน  
 
(8) การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ านวนนัน้  
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(9) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้อ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงเพือ่ส่งมอบคนืใบหน่วยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 2 วนัท าการก่อนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุนเสยีก่อน 
 
7.4.4 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า (Regular Redemption Service) เปิดใหบ้รกิารเฉพาะ
หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA) 1AMSET50-RA เท่านัน้ 
 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้าใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เฉพาะส าหรบั
ผูล้งทุนทีแ่จง้ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้าใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน ในสดัส่วนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย เมือ่ส่วน
ต่างของมลูคา่หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ทุกๆ ชว่ง 1.00 บาท ในโอกาสแรกทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนเพิม่มากกวา่หรอืเท่ากบั 
11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ ทัง้นี้ ส่วนต่างของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชใ้นการค านวณนี้ อาจมากกวา่หรอื
น้อยกวา่ 1.00 บาทกไ็ด ้ 
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า ในกรณีทีผู่ถ้อื
หน่วย 
ลงทุนรายใดจะไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้าดงักล่าวต ่ากวา่ 500 บาท โดย
บรษิทั 
จดัการจะไมด่ าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้าดงักล่าวแต่จะยกยอดไปยงังวดถดัไป 
 
อนึ่ง บรษิทัจดัการอาจไมด่ าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ
พจิารณาเหน็วา่การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสัง่ล่วงหน้า อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดร้บั
ผลตอบแทนอย่างเตม็ที ่
 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนทีข่ายคนืตามมลูคา่เพิม่จากการลงทุนดงักล่าวพรอ้มออกหนงัสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ๆ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
 
7.4.5 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรปูแบบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัประกนัชวีติได ้ตามรายละเอยีดขอ้ก าหนดอื่นๆ ในขอ้ 20.8 “การซือ้
หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ” 

7.4.6 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Sell) ผา่นชอ่งทาง ONEAM Mobile Application  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Sell) ผา่นชอ่งทาง ONEAM Mobile Application 
ไดทุ้กวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายในวนัและเวลาท าการของบรษิทัจดัการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถก าหนด
เป้าหมายราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการไวล้่วงหน้าได ้โดยค าสัง่ดงักล่าวจะมผีลจนกวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วย
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ลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนดไว ้หรอืจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Sell) ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในขอ้ 7.4.3 (4)  
 
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งขายคนืหน่วยลงทุนโดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน โดยการขายคนืแต่ละครัง้จะตอ้งไมเ่กนิ 2,000,000 บาท ต่อ
เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนต่อกองทุน หรอืจ านวนอื่นใดทีจ่ะเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธปิรบัปรุงรายละเอยีดโครงการใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอยีดทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
 
(3) ในกรณีทีร่าคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ก าหนด
ไว ้บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Sell) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัการยนืยนัการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการรบัซือ้คนืในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนจ านวนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท า
การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการ
ขายคนืหน่วยลงทุน มากกวา่จ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูคา่หน่วยลงทุนหกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
นัน้  
 
อนึ่ง ในกรณีทีค่ าสัง่ขายคนืใดๆทีจ่ะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเปิดของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ 
ลดลงเหลอืน้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าทีก่ าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึ  
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
ทัง้นี้ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึ
รายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Sell) เมือ่ค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนยงัไมไ่ดเ้ขา้เป้าหมายราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดก้ าหนดไว ้และบรษิทัจดัการยงัไม่
สามารถรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดห้รอือยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบรษิทัจดัการตามขอ้ 11 “ 
การไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค าสัง่
ขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัและเวลาท าการของบรษิทัจดัการ ผา่นชอ่งทาง ONEAM Mobile Application 
เท่านัน้  
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิพิม่เตมิชอ่งทางในการใหบ้รกิารการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Sell) ผา่น
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ชอ่งทางอื่นได ้เชน่ ผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต หรอืบรษิทัจดัการ หรอืตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ อนัจะเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถอืวา่การเพิม่เตมิชอ่งทางดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึชอ่งทางซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และประกาศ
ผา่นทาง website ของบรษิทัจดัการ และขอสงวนสทิธปิรบัปรุงรายละเอยีดโครงการเพือ่รองรบัการเพิม่เตมิชอ่งทางใน
การใหบ้รกิารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Sell ) กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็
ขอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
(5) การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้  

  
7.4.7 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

บรษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื่นๆ รวมถงึชอ่งทางการช าระเงนิดว้ยวธิอีื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต เชน่ วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ผา่นทางเคาเตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) บรกิารธนาคารทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(Internet Banking) เครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื่นใดอนัจะ
เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถอืวา่การเพิม่เตมิวธิกีารขายหน่วยลงทุนดงักล่าว
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และประกาศ
ผา่นทาง website ของบรษิทัจดัการ (ทัง้นี้ วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้) 

อนึ่ง บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื จะด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนตามมลูคา่เพิม่จากการลงทุน
ภายใตเ้งือ่นไขตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน" และ "การไมข่าย
หรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน"  
 
กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ
ไมม่ ี

 
 
7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :   
 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

 
7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  
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7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 
8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- ชอ่งทางอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
9. กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน
เงนิ และบรษิทัจดัการไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 
 
10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัต่อไปนี้ได้  
 
(1) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ  
 
(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง
นัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
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(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  
 
(ก) เลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิ 10 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่คี าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  
 
(ค) แจง้การเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคนื พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตาม (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตาม (2) หรอื (3) ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการ
แทนกไ็ด ้ 
 
(ง) ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลาดงักล่าว 
บรษิทัจดัการกองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่
ขายคนืก่อนหลงั  

 
11. กำรไม่ขำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลกูหน้ีตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหน้ี หรือตรำสำรท่ี
ลงทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำท่ีสมเหตสุมผล (side pocket)  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่
สน. 9/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนที่
มใิชร่ายยอ่ย และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้วหรือจะหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสุดไมเ่กนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผอ่นผนัเวลาดงักล่าว
จากส านกังาน โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่จ าเป็นตอ้ง
ระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใด
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กรณีหนึ่งดงันี้ 

1. ไมส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  

3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่
ทน. 11/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย 
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 
 
12. กำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 เวน้แต่ในกรณีทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนเหน็สมควรเป็นอยา่งอื่น ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมม่สีทิธิท์ีจ่ะโอนเปลีย่นมอื
หน่วยลงทุนได ้ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี้  
 
(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(2) กรณีทีเ่ป็นการโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย  
 
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มทัง้กรอกรายละเอยีดในใบส าคญัการ
โอนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มทัง้แนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

 
 
14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 
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1. 1AMSET50-RA ไมจ่่าย  

2. 1AMSET50-RD จ่าย  

3. 1AMSET50-IA ไมจ่่าย  

4. 1AMSET50-ID จ่าย  

5. 1AMSET50-RU ไมจ่่าย  

 
 
 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

กองทุนมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนส าหรบัชนิดหน่วยลงทุนทีจ่่ายเงนิปันผล คอื 1AMSET50-
RD และ 1AMSET50-ID จากก าไรสะสมหรอืก าไรสทุธ ิเมือ่กองทุนมกี าไรสะสมหรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชทีี่
จ่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไมท่ าใหก้องทุนมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีาร
จ่ายเงนิปันผลนัน้ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้ โดยจะพจิารณาจ่ายในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 
ของก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธนิัน้ๆ ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร  
 
14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงนิปันผลโดยปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้  

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิด 1AMSET50-RD และ 1AMSET50-ID ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล ตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ ี
ชือ่ปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนหน่วยลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผล ตาม
สดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย  
 
(2) บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผลและอตัราเงนิปัน
ผล โดยปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(ก) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถทราบได้ 
 
(ข) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อื
หน่วยลงทุนชนิดไมร่ะบุชือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 

(3) นายทะเบยีนจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณียต์ามทีอ่ยูท่ีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด หรอืจ่ายเป็นเงนิโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
 
(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิด 1AMSET50-RD และ 1AMSET50-ID ทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะไดร้บัเงนิปันผลซึง่ถอืเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ ซึง่ตอ้งน าไปค านวณภาษ ีเงนิปันผลทีจ่่ายนี้ยอ่มท า
ใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสุทธติ่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจ านวนเงนิปันผล  
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ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไมน่ าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พือ่การอื่นใดนอกจากเพือ่ประโยชน์ของกองทุน  

 
 
15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  
 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. 1AMSET50-
RA 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. 1AMSET50-
RD 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. 1AMSET50-
IA 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. 1AMSET50-
ID 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. 1AMSET50-
RU 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีส่ามารถประมาณการไดซ้ึง่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมือ่รวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิ
อตัรารอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
 
ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมดงักล่าวขา้งตน้เป็นการประมาณการ อาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ เชน่ ขนาดของกองทุน จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นตน้ 
รวมถงึสอดคลอ้งกบัเพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายแต่ละรายการทีม่กีารปรบัเพิม่ขึน้หรอืเปลีย่นแปลงไป โดยการ
ปรบัเพิม่ขึน้หรอืเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. 1AMSET50- ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.52002 ตอ่ปี ของมลูคา่
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RA ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. 1AMSET50-
RD 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

3. 1AMSET50-
IA 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

4. 1AMSET50-
ID 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

5. 1AMSET50-
RU 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
 
15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. 1AMSET50-
RA 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. 1AMSET50-
RD 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. 1AMSET50-
IA 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. 1AMSET50-
ID 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. 1AMSET50-
RU 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05885 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ขัน้ต ่า 300 บาทต่อวนั (ทัง้นี้ จะยกเวน้การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 300 บาทต่อวนั ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2553 
เป็นตน้ไป) 
 
15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. 1AMSET50-
RA 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11235 ต่อปี 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. 1AMSET50- ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
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RD มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. 1AMSET50-
IA 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. 1AMSET50-
ID 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. 1AMSET50-
RU 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
 
15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ไมม่ ี
 
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ไมม่ ี
 
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ5.728780ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(1) คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสาร ตามทีจ่่ายจรงิ  
(2) คา่ตอบแทนผูช้ าระบญัช ีและผูด้แูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบญัชกีองทุนรวมจนถงึการจดทะเบยีนเลกิ
กองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ  
(3) คา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขาย คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธก์องทุนรวม ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
(4) คา่จดัท าหนงัสอืชีช้วน คา่พมิพ ์และคา่แปลหนงัสอืชีช้วน  
(5) คา่จดัท าหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  
(6) คา่จดัเตรยีมและจดัพมิพห์นังสอืบอกกล่าวหรอืประกาศตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
(7) คา่จดัเตรยีมและจดัส่งรายงานต่างๆส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(8) คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้เกีย่วเนื่องกบักองทุนรวม เชน่ คา่ประกาศในหนงัสอืพมิพ ์คา่พมิพแ์บบพมิพ ์คา่ไปรษณียา
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กรส าหรบัหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน คา่ใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการรบัจ านองอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เป็นหลกัประกนัการลงทุน ฯลฯ อกีทัง้คา่ใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้
ตามกฎหมาย 
 
15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. 1AMSET50-
RA 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2675 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุน 

2. 1AMSET50-
RD 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุน 

3. 1AMSET50-IA 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุน 

4. 1AMSET50-ID 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุน 

5. 1AMSET50-
RU 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุน 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
 
15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. 1AMSET50-
RA 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.00 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุน 

2. 1AMSET50-
RD 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุน 

3. 1AMSET50-IA 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุน 

4. 1AMSET50-ID 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุน 

5. 1AMSET50-
RU 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วย
ลงทุน 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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ไมม่ ี
 
15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. 1AMSET50-
RA 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2675 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน 

2. 1AMSET50-
RD 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน 

3. 1AMSET50-IA 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน 

4. 1AMSET50-ID 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน 

5. 1AMSET50-
RU 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. 1AMSET50-
RA 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.00 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน 

2. 1AMSET50-
RD 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน 

3. 1AMSET50-IA 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน 

4. 1AMSET50-ID 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน 

5. 1AMSET50-
RU 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่
หน่วยลงทุน 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ไมเ่กนิ 50 บาทต่อรายการ (ส าหรบัการออกใบหน่วยลงทุน) 
 
15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด โดยตดัจ่ายจากจ านวนเงนิที่
จะโอนเขา้บญัชนีัน้ 
(2) คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรพัยห์ลกัทรพัย ์ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.3 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื 
โดยบรษิทัจดัการจะน าคา่ธรรมเนียมนี้กลบัไปสมทบรวมเป็นทรพัยส์นิของกองทุน เพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่กองทุน
ต่อไป 
ทัง้นี้ ตวัแทนสนับสนุนแต่ละรายอาจเรยีกเกบ็ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครัง้แรก คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอื คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัราทีแ่ตกต่างกนั 
คา่ธรรมเนียมต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัแลว้  
 
15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

 
15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

กรณีเพ่ิมค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย 
 
1. กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ดงันี้ 
 
1.1. กรณีเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัราขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการ
จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้นัน้ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถงึ โดยอยา่ง
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น้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้
ม)ี 
 
1.2. กรณีเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัราขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการเมือ่เทยีบกบัอตัรา
ของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี นบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ โดยแบ่งเป็น 2 
กรณี ดงันี้ 
 
(1) กรณีเพิม่ขึน้เกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ : บรษิทั
จดัการตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 
 
(2) กรณีเพิม่ขึน้แต่ไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ : บรษิทั
จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้นัน้ โดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถงึ โดยอยา่ง
น้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้
ม)ี 
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 1.2. (1) และ (2) ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดงักล่าว 
 
2.กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้แตกต่างไปจากทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการ
ตอ้งขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขโครงการ 
 
กรณีลดค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย 
 
1. กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายลดลงตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 
 
บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้่ายลดลง ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถงึ โดยอยา่งน้อย
ตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
 
2. กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายลดลงแตกต่างไปจากโครงการ บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
ขอแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยใหถ้อืวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบการแกไ้ขโครงการในเรือ่งดงักล่าว  
 
15.6. หมายเหตุ :  

การค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะ
ค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุน เป็นรายเดอืน ภายในวนัท าการที ่5 ของเดอืนถดัไป และคา่ใชจ้่ายที่
เกีย่วเนื่องกบักองทุนรวมตามขอ้ 15.2.6 (1) ถงึ (8) จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่่ายจรงิ โดยบรษิทัจดัการดว้ย
ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ มสีทิธทิีจ่ะตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่างๆดงักล่าวในงวดเดยีว หรอื
เฉลีย่ตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวมเป็นรายวนั ทัง้นี้ การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการบญัชี
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และวธิปีฏบิตัทิางการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป หรอืมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้  
 
คา่ธรรมเนียมต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัแลว้  

 
16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และ
รำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
 
16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  
 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี้ ในชว่งก่อนวนัทีป่ระกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนมผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
1.1 มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
1.2 มลูคา่หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป 
1.3 มลูคา่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป 
1.4 มลูคา่หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล 
1.5 มลูคา่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล 
1.6 มลูคา่หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป หรอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน 
 
กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันัน้ มลูคา่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูคา่ไมเ่ท่ากนั ทัง้นี้ มลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธกิองทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกนัจะเท่ากบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจาก
การลงทุนจะถอืเป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวมและจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด 
 
วธิกีารค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ
กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดงันัน้ กองทุนจะแบ่งการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนตามแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน ดงันี้ 
1) ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยผลรวมของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนแต่ละชนิดจะเท่ากบัมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน 
2) การปันส่วนผลประโยชน์และคา่ใชจ้่ายของกองทุนตามหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วนของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ทัง้นี้ ในกรณีวนัแรกของการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธจิะ
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เฉลีย่โดยใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลง ในวนัหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยใชส้ดัส่วน 
(ratio) 
ในการแบ่งสนัปันส่วนของรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายต่างๆ โดยใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหน้า ปรบัปรุงดว้ย รายการขาย
หน่วยลงทุน รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
3) การปรบัปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาทเิชน่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธหิลงัหกัคา่ธรรมเนียมและมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุน และมลูคา่หน่วย
ลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
 
ทัง้นี้ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะตอ้งมมีลูคา่ไมต่ ่ากวา่ศนูย ์การปันส่วนรายไดแ้ละ
คา่ใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการประสงคจ์ะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของชนิดอื่นเพิม่เตมิในภายหลงั บรษิทัจดัการจะประกาศ
วธิกีารค านวณราคาขายหน่วยลงทุนใหท้ราบก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยตดิประกาศไว ้ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ตวัอย่ำงกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิกองทุน 

สมมตฐิาน ณ วนัท าการที ่1 (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทุนชนิด RD IA ID และ RU)  
1. ท ารายการเพิม่หน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุนชนิด RA ของวนัท าการก่อนหน้า จ านวน 10 ลา้นบาท 
2. มรีายการขายคนืหน่วยลงทุนชนิด RA จ านวน 50,000 บาท 
3. มรีายการซือ้หน่วยลงทุนชนิด RA จ านวน 2,000,000 บาท  
4. มผีลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการลงทุน จ านวน 3 ลา้นบาท 

รำยกำร 
มลูค่ำทรพัยสิ์น
สทุธิกองทุนรวม 

ชนิดไม่จ่ำยปันผล 
ส ำหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไป (RA) 

ชนิดจ่ำยปัน
ผล ส ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไป 
(RD) ยงัไม่
เปิด
ให้บริกำร 

ชนิดไม่
จ่ำยเงินปัน
ผล ส ำหรบั
บคุคล
ธรรมดำ และ
นิติบคุคล 
(IA) ยงัไม่
เปิด
ให้บริกำร 

ชนิดจ่ำยเงิน
ปันผล 
ส ำหรบั
บคุคล
ธรรมดำ และ
นิติบคุคล 
(ID) ยงัไม่
เปิด
ให้บริกำร 

ชนิดไม่
จ่ำยเงินปัน
ผล ส ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไป 
หรือ
กรมธรรม์
ประกนัชีวิต
ควบหน่วย
ลงทุน (RU) 
ยงัไม่เปิด
ให้บริกำร 

ณ วนัท ำกำรก่อนเปิดให้บริกำรหน่วยลงทุน
ชนิด RD IA ID และ RU 

      

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ณ วนัก่อนหน้า 
(บาท) 

1,100,000,000.00  1,100,000,000.00  - - - - 

ปรบัปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยของวนัท าการก่อน       
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หน้า 
- รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิด RA จ านวน 10 
ลา้นบาท 

10,000,000.00  10,000,000.00  - - - - 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัคา่ใชจ้่ายกองทุน 1,110,000,000.00  1,110,000,000.00  - - - - 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการลงทุน จ านวน 3 
ลา้นบาท 

      

วิธีคิดกำรส่วนมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ 3,000,000.00       

- หน่วยลงทุนชนิด RA = 3,000,000 x 
1,110,000,000 / 1,110,000,000 = 3,000,000 
บาท 
- หน่วยลงทุนชนิด RD (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- หน่วยลงทุนชนิด IA (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- หน่วยลงทุนชนิด ID (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- หน่วยลงทุนชนิด RU (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 3,000,000.00  - - - - 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัคา่ใชจ้่ายกองทุน 1,113,000,000.00  1,113,000,000.00  - - - - 

ค่ำใช้จ่ำยกองทุนรวมต่อวนั (ค่ำใช้จ่ำย/365)       

คา่ธรรมเนียมการจดัการ+(Vat 7%) = 2.14% 65,255.34  65,255.34  - - - - 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์+(Vat 7%) = 
0.107% 

3,262.77  3,262.77  - - - - 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน+(Vat 7%) = 
0.107% 

3,262.77  3,262.77  - - - - 

รวมคา่ธรรมเนียมต่อวนั 71,780.88  71,780.88  - - - - 

มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัท ำกำรแรก 1,112,928,219.12  1,112,928,219.12  - - - - 

จ ำนวนหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรแรก 
(หน่วย) 

110,190,912.7800  110,190,912.7800  - - - - 

มลูค่ำหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรแรก (บำท
ต่อหน่วย) 

10.1000  10.1000  - - - - 

 
สมมตฐิาน ณ วนัท าการที ่2   
1. ท ารายการลดหน่วยจากการขายคนืหน่วยลงทุนชนิด RA จ านวน 50,000 บาท และเพิม่หน่วยจากการซือ้หน่วย
ลงทุนชนิด RA จ านวน 2 ลา้นบาท 
2. มรีายการขายคนืหน่วยลงทุนชนิด RA จ านวน 50,000 บาท  
3. มรีายการซือ้หน่วยลงทุนชนิด RA จ านวน 2,000,000 บาท 
3. มผีลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการลงทุน จ านวน 3 ลา้นบาท  
4. เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด RD  โดยมยีอดซือ้จ านวน 10 ลา้นบาท หน่วยลงทุนชนิด IA โดยมยีอดซื้อจ านวน 20 
ลา้นบาท หน่วยลงทุนชนิด ID โดยมยีอดซือ้จ านวน 25 ลา้นบาท และหน่วยลงทุนชนิด RU โดยมยีอดซือ้จ านวน 30 
ลา้นบาท 
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รำยกำร 
มลูค่ำทรพัยสิ์น
สทุธิกองทุนรวม 

ชนิดไม่จ่ำยปันผล 
ส ำหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไป (RA) 

ชนิดจ่ำยปัน
ผล ส ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไป 
(RD) 

ชนิดไม่
จ่ำยเงินปันผล 
ส ำหรบับคุคล
ธรรมดำ และ
นิติบคุคล (IA) 

ชนิดจ่ำยเงิน
ปันผล ส ำหรบั
บคุคล
ธรรมดำ และ
นิติบคุคล (ID) 

ชนิดไม่
จ่ำยเงินปันผล 
ส ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไป 
หรือกรมธรรม์
ประกนัชีวิต
ควบหน่วย
ลงทุน (RU) 

ณ วนัท ำกำรถดัไป       

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ณ วนัก่อน
หน้า (บาท) 

1,112,928,219.12  1,112,928,219.12  - - - - 

ปรบัปรุงมลูคา่เพิม่-ลดหน่วยของวนัท าการ
ก่อนหน้า 

      

- รายการขายคนืหน่วยลงทุนชนิด RA 
จ านวน 50,000 บาท 

(50,000.00) (50,000.00) - - - - 

- รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิด RA จ านวน 
2,000,000 บาท 

2,000,000.00  2,000,000.00  - - - - 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัคา่ใชจ้่าย
กองทุน 

1,114,878,219.12  1,114,878,219.12  - - -  

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการลงทุน 
จ านวน 3 ลา้นบาท 

      

วิธีคิดกำรส่วนมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ 3,000,000.00       

- หน่วยลงทุนชนิด RA = 3,000,000 x 
1,112,878,219.12 / 1,112,878,219.12 = 
3,000,000 บาท 
- หน่วยลงทุนชนิด RD (ยงัไมเ่ปิด
ใหบ้รกิาร) 
- หน่วยลงทุนชนิด IA (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- หน่วยลงทุนชนิด ID (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- หน่วยลงทุนชนิด RU (ยงัไมเ่ปิด
ใหบ้รกิาร) 

 3,000,000.00  - - - - 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัคา่ใชจ้่าย
กองทุน 

1,117,878,219.12  1,117,878,219.12  - - - - 

ค่ำใช้จ่ำยกองทุนรวมต่อวนั (ค่ำใช้จ่ำย/
365) 

  - - - - 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ+(Vat 7%) = 
2.14% 

65,541.35  65,541.35      

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์+(Vat 7%) 
= 0.107% 

3,277.07  3,277.07  - - - - 
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คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน+(Vat 7%) = 
0.107% 

3,277.07  3,277.07  - - - - 

รวมคา่ธรรมเนียมต่อวนั 72,095.49  72,095.49  - - - - 

มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัท ำกำรท่ีสอง 1,117,806,123.63  1,117,806,123.63  - - - - 

จ ำนวนหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรท่ีสอง 
(หน่วย) 

110,383,982.0869  110,383,982.0869  - - - - 

มลูค่ำหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรท่ีสอง 
(บำทต่อหน่วย) 

10.1265  10.1265  - - - - 

 
สมมตฐิาน ณ วนัท าการที ่3  :   
1. ท ารายการลดหน่วยจากการขายคนืหน่วยลงทุนชนิด RA จ านวน 50,000 บาท 
2. ท ารายการเพิม่หน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุนชนิด RA จ านวน 2 ลา้นบาท หน่วยลงทุนชนิด RD จ านวน 10 ลา้น
บาท หน่วยลงทุนชนิด IA จ านวน 20 ลา้นบาท หน่วยลงทุนชนิด ID จ านวน 25 ลา้นบาท และหน่วยลงทุนชนิด RU 
จ านวน 30 ลา้นบาท 
3. มผีลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการลงทุน จ านวน 3 ลา้นบาท 

รำยกำร 
มลูค่ำทรพัยสิ์น
สทุธิกองทุนรวม 

ชนิดไม่จ่ำยปันผล 
ส ำหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไป (RA) 

ชนิดจ่ำยปัน
ผล ส ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไป 
(RD) 

ชนิดไม่จ่ำยเงิน
ปันผล ส ำหรบั
บคุคลธรรมดำ 
และนิติบคุคล 
(IA) 

ชนิดจ่ำยเงินปัน
ผล ส ำหรบั
บคุคลธรรมดำ 
และนิติบคุคล 
(ID) 

ชนิดไม่จ่ำยเงิน
ปันผล ส ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไป 
หรือกรมธรรม์
ประกนัชีวิต
ควบหน่วย
ลงทุน (RU) 

ณ วนัท ำกำรถดัไป  

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ณ 
วนัก่อนหน้า (บาท) 

1,117,806,123.63  1,117,806,123.63  - - - - 

ปรบัปรงุมลูค่ำเพ่ิม-ลดหน่วย
ของวนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

      

- รายการขายคนืหน่วยลงทุนชนิด 
RA จ านวน 50,000 บาท 

(50,000.00) (50,000.00)     

- รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิด RA 
จ านวน 2 ลา้นบาท 

2,000,000.00  2,000,000.00      

- รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิด RD 
จ านวน 10 ลา้นบาท 

10,000,000.00   10,000,000.00     

- รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิด IA 
จ านวน 20 ลา้นบาท 

20,000,000.00    20,000,000.00    

- รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิด ID 
จ านวน 25 ลา้นบาท 

25,000,000.00     25,000,000.00   
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- รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิด RU 
จ านวน 30 ลา้นบาท 

30,000,000.00      30,000,000.00  

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกั
คา่ใชจ้่ายกองทุน 

1,204,756,123.63  1,119,756,123.63  10,000,000.00  20,000,000.00  25,000,000.00  30,000,000.00  

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการ
ลงทุน จ านวน 3 ลา้นบาท 

      

วิธีคิดกำรส่วนมลูค่ำทรพัยสิ์น
สทุธิ 

3,000,000.00       

- ชนิดหน่วยลงทุนชนิด RA = 
3,000,000 x 1,119,756,123.63 / 
1,204,756,123.63 = 
2,788,338.90 บาท 

 2,788,338.90      

- ชนิดหน่วยลงทุนชนิด RD = 
3,000,000 x 10,000,000.00 / 
1,204,756,123.63 = 24,901.31 
บาท 

  24,901.31     

- ชนิดหน่วยลงทุนชนิด IA = 
3,000,000 x 20,000,000.00 / 
1,204,756,123.63 = 49,802.61 
บาท 

   49,802.61    

- ชนิดหน่วยลงทุนชนิด ID = 
3,000,000 x 25,000,000.00 / 
1,204,756,123.63 = 62,253.26 
บาท 

    62,253.26   

- ชนิดหน่วยลงทุนชนิด RU = 
3,000,000 x 30,000,000.00 / 
1,204,756,123.63 = 74,703.92 
บาท 

     74,703.92  

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกั
คา่ใชจ้่ายกองทุน 

1,207,756,123.63  1,122,544,462.53  10,024,901.31  20,049,802.61  25,062,253.26  30,074,703.92  

ค่ำใช้จ่ำยกองทุนรวมต่อวนั 
(ค่ำใช้จ่ำย/365) 

      

คา่ธรรมเนียมการจดัการ หน่วย
ลงทุนชนิด RA RD และ RU 
+(Vat 7%) = 2.14% 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ หน่วย
ลงทุนชนิด IA และ ID +(Vat 7%) 
1.605% 

70,149.67  65,814.94  587.76  881.64  1,102.05  1,763.28  

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์+ 3,540.55  3,290.75  29.39  58.78  73.47  88.16  
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(Vat 7%) = 0.107% 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน+(Vat 
7%) = 0.107% 

3,540.55  3,290.75  29.39  58.78  73.47  88.16  

รวมคา่ธรรมเนียมต่อวนั 77,230.77  72,396.44  646.54  999.20  1,248.99  1,939.60  
มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัท ำ
กำรท่ีสอง 

1,207,678,892.86  1,122,472,066.09  10,024,254.77  20,048,803.41  25,061,004.27  30,072,764.32  

จ ำนวนหน่วยลงทุน ณ วนัท ำ
กำรท่ีสอง (หน่วย) 

115,962,777.8209  110,531,483.6916  987,508.0235  1,975,016.0470  2,468,770.0588  2,962,524.0705  

มลูค่ำหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำร
ท่ีสอง (บำทต่อหน่วย) 

10.4143  10.1552  10.1510  10.1512  10.1512  10.1510  

 
2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 
 
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ และ ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.2) ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ดงัต่อไปนี้ 

(ก) กรณีกองทุนรวมเปิดแบบมกี าหนดระยะเวลา (interval fund) ทีก่ าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้หา่ง
กนัตัง้แต่หนึ่งเดอืนขึน้ไป ใหบ้รษิทัประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการสดุทา้ยของเดอืน ภายในวนัท าการถดัไป 

(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ใหบ้รษิทัประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวนัท าการถดัไป 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผล 
ภายในวนัท าการถดัไป 

มลูคา่หน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด 
เมือ่สิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

(2.4) ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชือ่ไดว้า่จะมผีลกระทบต่อ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธหิรอืมลูคา่หน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญั โดยประกาศในวนัท าการถดัไป 

(2.5) ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.2) (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท าผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดย
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สมาคม (NAV Center) หรอืชอ่งทางอื่นทีส่ านักงานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูคา่
หน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไปกไ็ด ้

บรษิทัจดัการอาจไมค่ านวณและไมป่ระกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ่มเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ หรอืเหตุอื่นใดทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมือ่บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดร้บั
ยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักล่าว  
(2) เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 
 
การประกาศมลูคา่และราคาตามขา้งตน้บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16.2 และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
(2) ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในชอ่งทางทีเ่หมาะสม เชน่ การประกาศทาง
หนงัสอืพมิพ ์หรอืการประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ และภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ
ตดัสนิใจลงทุนได ้ 
 
(3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานทีทุ่กแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการกองทุน
จะจดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรอืไมก่ไ็ด ้

 
(2.6) ในกรณีทีม่ลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไมถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 
 
3 การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่งโดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล 

(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่
หน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
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จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิด 
 
4. กองทุนรวมใดทีม่กีารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผอ่นผนัระยะเวลาการค านวณ
และการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ต่อ
ส านกังานได ้

 
16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทาง
อื่นแทนการประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เชน่ การประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืชอ่งทางอื่นที่
เหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

ส่วนที ่1 การด าเนินการกรณีมลูคา่หน่วยของกองทุนปิดไมถู่กตอ้งและไดม้กีารประกาศไปแลว้ หรอืราคาหน่วยของ
กองทุนเปิดไมถู่กตอ้ง 

ข้อ 
กรณีท่ีมลูค่ำ/รำคำหน่วย 

ไม่ถกูต้อง 
กำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำร ระยะเวลำ 

1. < 1 สตางค ์หรอื < 0.5 % ของมลูคา่/ราคา
หน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1 จดัท าและส่งรายงาน* ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ทราบถงึความไมถู่กตอ้ง โดย
รายงานดงักล่าวตอ้งมสีาระส าคญัดงันี้ 

1.1.1 มลูคา่/ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง 

1.1.2 มลูคา่/ราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1.3 สาเหตุทีท่ าใหม้ลูคา่/ราคาหน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

1.1.4 มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหม้ลูคา่/ราคา
หน่วยไมถู่กตอ้ง ในกรณีทีค่วามไมถู่กตอ้ง
ไมไ่ดม้สีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจ
ควบคุมได ้

  

ภายใน7 วนัท า
การนบัแต่วนัที่
พบว่ามลูคา่/
ราคาหน่วยไม่
ถูกตอ้ง 
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    1.2 ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคา
หน่วยไมถู่กตอ้งมผีลต่อเนื่องถงึการค านวณ
มลูคา่/ราคาหน่วยครัง้ต่อไป ใหแ้กไ้ขมลูคา่/
ราคาหน่วยใหถู้กตอ้ง 

ตัง้แต่วนัที่
พบว่ามลูคา่/
ราคาหน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

2. ≥1สตางค ์และ≥0.5 %ของมลูคา่/ราคา
หน่วยทีถู่กตอ้ง 

2.1หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

2.1.1 ค านวณมลูคา่/ราคาหน่วยยอ้นหลงั
ตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูคา่/ราคาหน่วยไม่
ถูกตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูคา่/ราคาหน่วยถูกตอ้ง 

2.1.2 ด าเนินการดงันี้ เฉพาะวนัทีม่ลูคา่/
ราคาหน่วย เขา้เงือ่นไข ตาม 2. 

  

  

  

  

  
2.1.2.1 จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูคา่/ราคา
หน่วยยอ้นหลงั* 

(ก) รายงานตอ้งมสีาระส าคญัตามทีก่ าหนด
ไวใ้น 1.1 โดยอนุโลมเวน้แต่ในกรณีของ
รายงานการแกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วย
ยอ้นหลงัของกองทุนเปิด ใหร้ะบุการ
ด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบวา่ราคา
หน่วยไมถู่กตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตาม 1.1.4 

ภายในวนัท า
การถดัจาก
วนัทีพ่บวา่
มลูคา่/ราคา
หน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีส่่ง
รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 

  

ภายในวนัท า
การถดัจาก
วนัทีค่ านวณ
มลูคา่/ราคา
หน่วยยอ้นหลงั
เสรจ็สิน้ 

2.1.2.2 แกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วยใหถู้กตอ้ง ภายในวนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูใน
รายงานตาม
2.1.2.1 

2.1.2.3** ด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ให้
ผูล้งทุนสามารถรบัทราบชือ่กองทุนทีม่กีาร
แกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วย และวนั เดอืน ปี ทีม่ ี
การแกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วย 

ภายใน3 วนัท า
การนบัแต่วนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูใน
รายงานตาม 
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2.1.2.1 

2.2หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิเฉพาะกองทุนเปิด
โดยด าเนินการเฉพาะมลูคา่/ราคาหน่วยของ
วนัทีเ่ขา้เงือ่นไขตาม2. 

  

2.2.1 จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้น
รายงานการแกไ้ขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 
ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นส่วนของการด าเนินการ
ของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

ตาม2.1.2.1 

2.2.2 ชดเชยราคาตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นที ่
2 ใหแ้ลว้เสรจ็ 

2.2.3 ด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้้
ซือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยในชว่งระยะเวลาที่
ราคาหน่วยไมถู่กตอ้งทราบถงึการแกไ้ข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 

  

ภายใน5 วนัท า
การนบัแต่วนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูใน
รายงานการ
แกไ้ขราคา
หน่วยยอ้นหลงั
และรายงาน
การชดเชย
ราคา 

2.2.4จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคา
หน่วยไมถู่กตอ้งและส่งรายงานดงักล่าว 
พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ขราคาหน่วย
ยอ้นหลงัตาม2.1.2.1 ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แต่ในกรณีทีร่าคา
หน่วยไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ใหบ้รษิทั
จดัการสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองวา่การทีร่าคาหน่วยไมถู่กตอ้งมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจ
ควบคุมไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าว
แทน 

ภายใน7 วนัท า
การนบัแต่วนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

  

ส่วนที ่2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของสว่นที ่1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. รำคำหน่วยท่ีไม่ถกูต้อง < รำคำหน่วยท่ีถกูต้อง 
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1.1 กรณีขาย 1.1.1กรณีทีผู่ซ้ือ้มหีน่วยเหลอือยู่ 

ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1.2กรณีทีผู่ซ้ือ้ไมม่หีน่วยเหลอือยู*่** 

ใหจ้่ายเงนิของบรษิทัจดัการใหก้องทุนเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของ
ราคาทีข่าดอยู่ 

1.1.3กรณีทีผู่ซ้ือ้มหีน่วยเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด*** 

ใหด้ าเนินการดงันี้ 

1.1.3.1 ด าเนินการตาม 1.1.2 หรอื 

1.1.3.2 ลดจ านวนหน่วยทีเ่หลอือยูน่ัน้ และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการให้
กองทุนเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ 

1.2 กรณีรบัซือ้คนื 1.2.1กรณีทีผู่ข้ายคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

1.2.1.1 เพิม่จ านวนหน่วยของผูข้ายคนืเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบัส่วน
ต่างของราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง หรอื 

1.2.1.2 จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาให้
ผูข้ายคนื 

1.2.2กรณีทีผู่ข้ายคนืไมม่หีน่วยเหลอือยู่ 

ใหบ้รษิทัจดัการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของ
ราคาใหผู้ข้ายคนื 

2. รำคำหน่วยท่ีไม่ถกูต้อง > รำคำหน่วยท่ีถกูต้อง 
2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิม่จ านวนหน่วยของผูซ้ื้อเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบัส่วนต่าง

ของราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง หรอื 

2.1.2 จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาใหผู้้
ซือ้ 

2.2 กรณีรบัซือ้คนื 2.2.1กรณีทีผู่ข้ายคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูข้ายคนืหน่วยเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบัส่วน
ต่างของราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง 
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2.2.2กรณีทีผู่ข้ายคนืไมม่หีน่วยเหลอือยู*่** 

ใหบ้รษิทัจดัการจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการใหก้องทุนเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ 

2.2.3กรณีทีผู่ข้ายคนืมหีน่วยเหลอือยูน้่อยกว่าจ านวนหน่วยทีจ่ะตอ้ง
ลด*** 

ใหด้ าเนินการดงันี้ 

2.2.3.1 ด าเนินการตาม 2.2.2 หรอื 

2.2.3.2 ลดจ านวนหน่วยทีเ่หลอือยูน่ัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการให้
กองทุนเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ 

หมายเหตุ 

* ใหบ้รษิทัจดัการจดัใหม้สี าเนารายงานไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพือ่ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เขา้
ตรวจ 

** ไมใ่ชก้บักองทุนปิดทีม่หีน่วยเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และไดป้ระกาศการแกไ้ขมลูคา่หน่วย
ตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

*** ไมใ่ชก้บักรณีทีร่าคาหน่วยไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามี
สาเหตุดงักล่าว 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึ 100 บาท บรษิทั
จดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไมม่สีถานะ
เป็นผูถ้อืหน่วยแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

2. การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยตาม 1.2 หรอืผูซ้ือ้หน่วยตาม 2.1 บรษิทัจดัการอาจ
จ่ายเงนิของบรษิทัจดัการแทนกองทุนกไ็ด ้

 
17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชือ่บรษิทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
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17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
17.4. ชือ่ของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชือ่ :  
 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
17.5. ทีป่รกึษา :  
 
17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทุน :  

ชือ่ :  
 
17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทุน :  

 
17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชือ่ : นางสาว ชมภนุูช แซ่แต ้ 

ชือ่ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

ชือ่ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
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18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่ เดอืน  
 
18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2547  
 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 
19. กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมท่ีประกำศก ำหนด :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
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กองทุนรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
 
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่4 มกราคม 2565 
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1. บริษทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9,24  
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
ทีอ่ยู ่(ภาษาองักฤษ) :  
 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

บรษิทัจดัการมสีทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในโครงการดงัต่อไปนี้  
 
(1) จดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุนอยา่ง
เครง่ครดั  
 
(2) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึง่มคีุณสมบตัติามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(3) แยกทรพัยส์นิของกองทุนรวมไวต้่างหากจากทรพัยส์นิของบรษิทัจดัการ และน าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไปฝากไว้
กบัผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
(4) จดัใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการน าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไปลงทุนและน าผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไวก้บั
ผูด้แูลผลประโยชน์  
 
(5) แต่งตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและจดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(6) จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทุกวนั
ท าการนัน้  
 
(7) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวนัและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทุกวนัท าการนัน้  
 
(8) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(9) จดัใหม้ผีูส้อบบญัช ีซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม โดยถอืตามขอ้ก าหนดแหง่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 
 
(10) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัชเีพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัสิน้ปี
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บญัช ีหรอืภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ีในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานตามขอ้ (11) ตามปี
ปฏทินิ  ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
บรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุก
แหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละ
จดัส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
 
(11) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของปีบญัชหีรอืของปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืน นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว หรอืเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 
ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานดงักล่าวตามรอบปีบญัช ีบรษิทัจดัการจะไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและ
ส่งรายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้ 
 
บรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานที่ตดิต่อทุก
แหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละ
จดัส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 
 
(12) เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามหวัขอ้ "วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการ
กองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ"  
 
(13) ไดร้บัคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการ คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 
 
(14) สัง่จ่ายคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
 
(15) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชโีครงการ โดยความเหน็ชอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่โครงการนี้ไดย้กเลกิ  
 
(16) ยืน่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิทุนจดทะเบยีนของวนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืนภายในวนัที ่20 ของเดอืนถดัไป 
 
(17) เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนรวมถอืหลกัทรพัยอ์ยู ่เท่าทีจ่ าเป็นเพือ่รกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(18) จดัท ารายงานโดยระบุชือ่ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยท์ีม่มีลูคา่เกนิอตัราส่วนทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอืไดห้ลกัทรพัยม์าเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้วนัทีห่ลกัทรพัยม์มีลูคา่
เกนิอตัราทีก่ าหนดพรอ้มสาเหตุ และสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
หลกัทรพัยน์ัน้มมีลูคา่เกนิอตัราส่วนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จดัท าส าเนาไวท้ีบ่รษิทัจดัการเพือ่ใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
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(19) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 
(20) ด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ตามวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 
(21) ด าเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคด ีหรอืกระท าการอื่นใดอนัเกีย่วเนื่องกบักฎหมาย เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(22) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรือ่งดงักล่าวพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล
และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดย
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 
 
(23) รายงานการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืการ
หยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(24) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัท า
การสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน รวมทัง้แจง้การเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบในทนัที
ทีส่ามารถกระท าได ้ 
 
(25) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจุบนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้  
 
(ก) จดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนงัสอืชีช้วนส่วน
สรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบพรอ้มใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วน
ส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพือ่ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผูท้ีส่นใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทุน  
 
(ข) จดัท าหนงัสอืชีช้วนใหมใ่หเ้ป็นปัจจุบนัทุกรอบปีบญัชแีละจดัส่งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัช ี 
 
(26) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุน
ทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
 
(27) ด าเนินการยกเลกิโครงการจดัการกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเลกิโครงการจดัการ
กองทุนรวม"  
 
(28) ปฏบิตักิารอื่นๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วตัถุประสงคข์องโครงการ และรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่
ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทั
จดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  
 
เงอืนไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหมเ่ขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวม
รายใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: 1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์0-2470-3200-1  

 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในโครงการดงัต่อไปนี้  
 
(1) ดแูล รบัฝาก และเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิต่าง ๆ ทีก่องทุนจะพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และด าเนินงาน
ของกองทุน เช่น เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรพัยเ์งนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรอืเวนคนื
หลกัทรพัย ์และเงนิอื่นใดของกองทุน และน าเขา้ไวใ้นบญัชเีงนิฝากและ/หรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุน  
 
(2) จดัใหม้กีารรบัมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัยต์่าง ๆ ซึง่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนตลอดจน
รบัช าระหรอืช าระราคาคา่หลกัทรพัยด์งักล่าว ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ เมือ่เหน็วา่มหีลกัฐานถูกตอ้ง
แลว้  
 
(3) จ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  
 
(4) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ การ
รบัเงนิปันผล และดอกเบีย้ การจองหุน้เพิม่ทุน การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดทีม่ผีลต่อการถอื
ครองหลกัทรพัยข์องกองทุน โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัย์  
 
(5) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบเป็นหนงัสอืถงึสถานะของหลกัทรพัยท์ีจ่ะตอ้งปิดโอน หรอืก าลงัอยูใ่นระหวา่ง
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ท าการปิดโอนในชือ่ของกองทุน เพือ่ประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ รบัเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
 
(6) จดัท ารายงาน และบญัช ีดงัต่อไปนี้ และสง่ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ  
 
(ก) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการเกีย่วกบัการรบัและจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์การรบัเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอื่น ๆ  
 
(ข) จดัท าบญัช ีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว ้ 
 
(ค) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน  
 
(ง) จดัท ารายงานเกีย่วกบัเงนิสด และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูคา่หน่วย
ลงทุนของกองทุน  
 
(7) รบัรองความถูกตอ้ง ในการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคารบัซือ้คนื และราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไว ้และสง่ให้
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรอง เมือ่เหน็วา่ถูกตอ้งแลว้  
 
(8) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในกรณีดงันี้  
 
(ก) บรษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุน เนื่องจากมเีหตุจ าเป็นท าไหไ้มส่ามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล  
 
(ข) บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืหยดุ
รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้หากเหน็วา่มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของ
กองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอืไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม
หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(ค) บรษิทัจดัการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น  
 
(9) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการเพือ่ประกอบกบัขอ้มลูอื่น ๆ ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูจ้ดัหาใน
การจดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีและสง่ใหบ้รษิทัจดัการภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชนีัน้ 
 
(10) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ภายใต ้มาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าวโดยเครง่ครดั หากบรษิทัจดัการมไิดป้ฏบิตัติามใหแ้จง้บรษิทัจดัการโดยทนัท ี
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ กระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนหรอืไมป่ฏบิตัหิน้าทีต่าม
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มาตรา 125 ผูด้แูลผลประโยชน์จะท ารายงานเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวโดยละเอยีด และสง่ใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว  
 
(11) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดร้บัค าสัง่จากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจาก
ทรพัยส์นิของกองทุน 
 
(12) ผูด้แูลผลประโยชน์จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโ้ดยเครง่ครดั  
 
(13) ในกรณีทีม่กีารเลกิกองทุน เมือ่เลกิกองทุน หน้าทีผู่ด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดเมือ่ผูช้ าระบญัชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิ
กองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาทีก่ารช าระบญัชยีงัไมส่ิ้นสุด ผูด้แูลผลประโยชน์จะ
ปฏบิตัหิน้าทีต่่าง ๆ ดงันี้  
 
(ก) รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทุน  
 
(ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ในกรณีทีผู่ช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตราดงักล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์จะรายงานให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้  
 
(14) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามที ่“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หรอื “ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกาศก าหนดใหเ้ป็น
หน้าทีข่องผูด้แูลผลประโยชน์  
 
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีด่แูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็น
เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ใน
หนงัสอืเพือ่รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบิตัหิน้าที ่ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง
ได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมว่่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนใน
การท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วย
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ลงทุนทราบก่อนอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไมด่ าเนินการขอมต ิให้
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  
 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

การเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนมเีงือ่นไขดงันี้ 
(1) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาโดยบอกกล่าวให้
อกีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 
(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไวอ้นัเป็นสาระส าคญั
ของสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจดัการกองทุนหรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
กฎหมายอื่นใดอนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผดูแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงคจ์ะรบัหน้าที่
ดงักล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 
(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่
หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัใินการเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทั
จดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้ ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการขอ
อนุญาตเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบ
ก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข และเมือ่ไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั 
ทัง้นี้ การเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระท าไดต้่อเมือ่ไดร้บั
อนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มเ่ขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นียัส าคญัและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศพัท ์0-2470-3200-1 และทีบ่รษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) และทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทย  
 



1AMSET50  8 

3. ผูส้อบบญัชี :  

ชือ่ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ทีอ่ยู ่: บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บ ี 
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080  

ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ทีอ่ยู ่: บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บ ี 
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080  

ชือ่ : นางสาว ชมภนุูช แซ่แต ้ 
ทีอ่ยู ่: บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บ ี 
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080  

ชือ่ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  
ทีอ่ยู ่: บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บ ี 
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 
 
 

ชือ่ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล  
ทีอ่ยู ่: บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บ ี
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 
 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิประจ ารอบระยะเวลาบญัชขีองกองทุนตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไป  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
ทีอ่ยู ่: 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9,24  
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
 
5. ผูจ้ดัจ าหน่าย :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
6. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
ทีอ่ยู ่: หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายชือ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่หบ้รกิารเพิม่เตมิไดท้ี่ www.one-asset.com 
  
 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื มสีทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในโครงการดงัต่อไปนี้  
(1) ไดร้บัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรอื คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราที่
ก าหนดไวใ้นโครงการ  
 
(2) แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย  
 
(3) แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการสัง่ซือ้ ค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
 
(4) รบัช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน  
 
(5) ยนืยนัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน  
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(6) ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุนหรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  
 
(7) คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  
 
(8) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหน้าที่
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
 
7. ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผูด้แูลสภาพคล่อง) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
9. ท่ีปรึกษา :  
 
9.1. ทีป่รกึษาการลงทุน :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  
 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ทีป่รกึษาการลงทุนมสีทิธไิดร้บัคา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุนจากบรษิทัจดัการ ส าหรบัการท าหน้าทีข่องทีป่รกึษา
กองทุนรวมและมสีทิธติามสญัญาแต่งตัง้ทีป่รกึษาการลงทุน อย่างไรกต็ามทีป่รกึษาการลงทุนจะไมม่อี านาจควบคุมการ
ด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด โดยบรษิทัจดัการมอี านาจในการตดัสนิใจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการจดัการ
กองทุนรวม ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืการจดัการดา้นอื่นใดกต็าม ทัง้นี้ทีป่รกึษาการลงทุนไมม่สีทิธทิีจ่ะ
รบัทราบถงึการตดัสนิใจดงักล่าว  
อนึ่ง ทีป่รกึษาการลงทุนมหีน้าทีโ่ดยสรุปดงันี้คอื  
(1) รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคุณค่าของหลกัทรพัย ์หรอืความเหมาะสมในการลงทุนเกีย่วกบัหลกัทรพัยข์อง
ประเทศไทย โดยจะท ารายงานสรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งใหแ้ก่บรษิทัจดัการทุกเดอืน หรอืเมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอ
ตามสมควร  
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(2) รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัภาวะทางเศรษฐกจิตลาดเงนิและตลาดทุนของทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจะท า
รายงานสรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งใหแ้ก่บรษิทัจดัการทุกเดอืน หรอืเมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอตามสมควร  
(3) รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม และจ าแนกตามหมวดธุรกจิของทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยจะท ารายงานสรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งใหแ้ก่บรษิทัจดัการทุกเดอืน หรอืเมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอตามสมควร  
(4) รวบรวมขอ้มลูอื่นๆ ตามทีบ่รษิทัจดัการรอ้งขอตามสมควร  
(5) ทีป่รกึษาการลงทุน พนกังาน ลกูจา้ง บรวิาร หรอืบุคคลอื่นใดทีท่ างานใหแ้ก่ทีป่รกึษาการลงทุน จะตอ้งไม่ซือ้หรอื
ขายหลกัทรพัย ์โดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกองทุนรวม  
(6) ทีป่รกึษาการลงทุนตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูใดๆ เกีย่วกบักองทุนรวมและขอ้มลูอื่นๆทีไ่ดล้่วงรูเ้ป็นความลบั และจะไม่
เปิดเผยใหบุ้คคลใดทราบ เวน้แต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอ านาจของกฎหมายหรอืดว้ยความยนิยอมของบรษิทัจดัการ 
เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(7) ทีป่รกึษาการลงทุนตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่อ หรอืการไมก่ระท า
การตามหน้าทีโ่ดยไมม่เีหตุผลอนัควรของทีป่รกึษาการลงทุน พนกังาน ลกูจา้ง บรวิาร หรอืบุคคลอื่นใดทีท่ างานใหแ้ก่ที่
ปรกึษาการลงทุน  
(8) ทีป่รกึษาการลงทุน และตวัแทนทีป่รกึษาการลงทุนจะไมก่ระท าการใดๆ อนัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีจ่ะมขีึน้ภายหลงัอย่างเครง่ครดั 
 
หมายเหตุ (ทีป่รกึษาการลงทุน) :  

 
9.2.ทีป่รกึษากองทุน :  

 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
หมายเหตุ (ทีป่รกึษากองทุน) :  

 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  
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12. คณะตวัแทนผูถ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 
 
13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

กองทุน 1AMSET50-RA, 1AMSET50-IA และ 1AMSET50-RU : ไมจ่่ายเงนิปันผล  
กองทุน 1AMSET50-RD และ 1AMSET50-ID : จ่ายเงนิปันผล  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการไดร้บัเงนิปันผลตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

 
 
13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 13. “เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอน
หน่วยลงทุน” ของโครงการจดัการกองทุนรวม 
 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรบัลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 13 
“เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจดัการกองทุนรวม  
 
13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ โดยเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ" 
 
ในกรณีทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus account) 
ตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ ในส่วนทีเ่กนิกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืหากกองทุนรวมตอ้งเลกิไป โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้ผีูช้ าระบญัชทีีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบเป็นผูช้ าระบญัชโีดยจะไดด้ าเนินการใหม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิของโครงการ ช าระภาระ
หนี้สนิของโครงการ และแจกจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย ลงทุนเฉลีย่ตามจ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดใน
ขณะทีเ่ลกิกองทุนรวม 
 
13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุน เชน่ รายงานประจ าปี รายงานทุกรอบ 6 เดอืน 
 
13.8. อื่น ๆ :  

 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมค่รบ 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ 
ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้มเ่กนิไปกวา่ส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื
การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 
- หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนเปิดวรรณเอเอม็เซท็ 50 จะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

(1) ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชือ่ผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้บัการจดัสรร
หน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเพือ่จดัส่งใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

(2) ภายหลงัจากทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชือ่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนรายใหมเ่ป็นผู้
ถอืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้ด าเนินการใหม้กีารสง่มอบหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เพือ่
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เป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อนัน้ๆ ทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน  

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการทุก
ครัง้ทีม่กีารท ารายการซือ้ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทุน ดงันัน้ บรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีส่่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็น
รายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 4 คน ถอืหน่วยลงทุนรว่มกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดแจง้
ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีือ่แรกใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิดเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิ
ปันผล (ถา้ม)ี 

(4) หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งท าการทกัทว้งขอ้ผดิพลาด
ภายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนได้  

อนึ่ง ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้อ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงเพือ่ส่งมอบคนืใบหน่วยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 2 วนัท าการก่อนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุนเสยีก่อน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งใหก้บัผู้
สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยผู้
สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถรอ้งขอหรอืปรบัเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนไดภ้ายหลงั 
ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการ ก าหนด และบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิ
เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอื
เพือ่ปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืเพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไมถ่อื
วา่เป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม และไมถ่อืวา่เป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ 

 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
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ในกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงนิปันผลโดยปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้  

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิด 1AMSET50-RD และ 1AMSET50-ID ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล ตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ ี
ชือ่ปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนหน่วยลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผล ตาม
สดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละราย  
 
(2) บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผลและอตัราเงนิปัน
ผล โดยปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(ก) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถทราบได ้
 
(ข) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อื
หน่วยลงทุนชนิดไมร่ะบุชือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 

(3) นายทะเบยีนจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณียต์ามทีอ่ยูท่ีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด หรอืจ่ายเป็นเงนิโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
 
(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิด 1AMSET50-RD และ 1AMSET50-ID ทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะไดร้บัเงนิปันผลซึง่ถอืเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ ซึง่ตอ้งน าไปค านวณภาษ ีเงนิปันผลทีจ่่ายนี้ยอ่มท า
ใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสุทธติ่อหน่วยลงทุนลดลงเท่าจ านวนเงนิปันผล  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไมน่ าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พือ่การอื่นใดนอกจากเพือ่ประโยชน์ของกองทุน  

 
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

ส่วนท่ี 1 การด าเนินการเมือ่มกีารผดินดัช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะ
ไมส่ามารถช าระหนี้ได ้หรอืเมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่ตราสารทีล่งทุนนัน้ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล 

การด าเนินการ 
ของบรษิทัจดัการ 

กรณีกองทุนทีบ่รษิทัจดัการ
ไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารหนี้
หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ 

กรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้
ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได(้1)หรอื
เมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้
เหน็วา่ตราสารทีล่งทุนโดยมนีัยส าคญัต่อNAV 
ของกองทุนนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่
สมเหตุสมผล(2) 
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1. การก าหนดใหเ้ป็นผูม้สีทิธิ
ไดร้บัเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่น
ทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ 

1.1ผูถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีือ่
อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยณ 
วนัทีบ่รษิทัจดัการบนัทกึ
มลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธิ
เรยีกรอ้งเป็นศูนย ์เวน้แต่
บรษิทัจดัการด าเนินการตาม 
1.2 ก่อนแลว้ 

  

1.2อาจก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีือ่อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วย ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อก
ตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่
สามารถช าระหนี้เป็นผูม้สีทิธไิดก้ไ็ดห้รอืเมือ่
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิที ่บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้
เหน็วา่ตราสารทีล่งทุนนัน้ประสบปัญหาขาด 

สภาพคล่อง หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคา
ทีส่มเหตุสมผล 

2. การแจง้ต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ขอ้มลู: ประเภท จ านวน ชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้ง เงนิ
ส ารอง (ถา้ม)ี และวนัที ่บรษิทัจดัการ บนัทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
เป็น ศนูย ์หรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการ ทราบถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอื
ลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลา: ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที ่บรษิทัจดัการ บนัทกึมลูคา่ตราสารหนี้
หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ 

3. การจดัใหม้ขีอ้มลู จดัใหม้ขีอ้มลูตาม2. ไวท้ี่
ส านกังานใหญ่ ส านกังาน
สาขาของบรษิทัจดัการ และ
สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หน่วยของกองทุนภายในวนั
ท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทั
จดัการแจง้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนั
ดว้ย 

- 

หมายเหตุ 

(1) บรษิทัจดัการไมต่อ้งน าตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทุน 

(2) บรษิทัจดัการไมต่อ้งน าตราสารนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทุนในกรณีทีพ่จิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า ตราสารทีก่องทุนลงทุนโดยมนียัส าคญัต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรอืไม่
สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล และการจ าหน่ายจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม  ทัง้นี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดม้กีารก าหนดผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตาม 1. 
บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัเพือ่กองทุนไดต้่อเมือ่มกีารด าเนินการดงันี้ 
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(1)  ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นไวใ้นขอ้ผกูพนั 

(2)  ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดย
ด าเนินการดงันี้ 
(2.1) ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น มลูคา่ของ
ทรพัยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้่าย เชน่ คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ คา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ และ
คา่ใชจ้่ายในการจ าหน่ายทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

(2.2) ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 
(2.3) จดัใหม้หีรอืจดัท าเอกสารหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

(2.3.1) เอกสารหลกัฐานซึง่แสดงใหเ้หน็ไดว้า่มกีารผดินดัช าระหนี้เกดิขึน้ 

(2.3.2) บทวเิคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวเิคราะหท์ีบ่รษิทัจดัการจดัท า ซึง่แสดงถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้
หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้หรอืขอ้เทจ็จรงิที ่บลจ. พจิารณาแลว้เหน็วา่ตราสารทีล่งทุนนัน้
ขาดสภาพคล่อง หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินการเมือ่บรษิทัจดัการไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นเพือ่กองทุน 

การด าเนินการ รายละเอียด 
1. แจง้ขอ้มลูต่อส านกังานภายใน 15 วนัท า
การนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัทรพัยส์นิมา 

ขอ้มลูดงันี้ 
ประเภท จ านวน และชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้ง วนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้
ดว้ยทรพัยส์นิอื่น พรอ้มทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโดย
มสีาระส าคญัอย่างน้อยเกีย่วกบัทรพัยส์นิดงักล่าว มลูคา่ทรพัยส์นิ 
คา่ใชจ้่ายในการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

2. เปิดเผยขอ้มลูภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
บรษิทัจดัการไดแ้จง้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตาม 1. เป็นระยะเวลา≥30 วนั 

2.1 จดัใหม้รีายละเอยีดตาม 1. ไวท้ีส่ านกังานใหญ่และส านกังาน
สาขาของ บรษิทัจดัการ ตลอดจนสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน 

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการด าเนินการตาม 2.1 แลว้ ให้
บรษิทัจดัการระบุไวใ้นการประกาศNAV และมลูคา่หน่วยในครัง้ถดั
จากวนัทีไ่ดร้บัทรพัยส์นินัน้มาว่ากองทุนไดร้บัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิ
อื่น ซึง่ผูล้งทุนสามารถขอดรูายละเอยีดไดท้ีส่ านกังานใหญ่และ
ส านกังานสาขาของบรษิทัจดัการ โดยใหร้ะบุไวใ้นการประกาศ
ดงักล่าวไมน้่อยกวา่ 3 ครัง้ตดิต่อกนั 

3. ก าหนดราคาทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัมาจาก
การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

เพือ่ใชใ้นการค านวณNAV ของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
สมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
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4. ค านวณNAV ของกองทุนทีม่กีารรบัช าระหนี้
ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

4.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนที ่1 บรษิทั
จดัการตอ้งไมน่ าทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น
และเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้มารวม
ค านวณNAV ของกองทุน 

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บรษิทัจดัการตอ้งน าทรพัยส์นิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นมารวมค านวณNAV ของกองทุน 

5. ด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระ
หนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

5.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนที ่1 ใหบ้รษิทั
จดัการ จ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น
ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยเป็นส าคญั (เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ย
ทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บรษิทัจดัการ ด าเนินการกบั
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นดงักล่าวตาม
หลกัเกณฑด์งันี้ 

5.2.1กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนนัน้สามารถลงทุนได้ 

บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปเพือ่เป็นทรพัยส์นิ
ของกองทุนกไ็ด ้

5.2.2กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนนัน้ไมส่ามารถลงทุนได ้

บรษิทัจดัการตอ้งจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถ
กระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยเป็นส าคญั 

5.3 ในระหวา่งทีบ่รษิทัจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิ
ดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าวก็
ได ้

5.4 ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ ใหบ้รษิทัจดัการจ่าย
จากทรพัยส์นิของกองทุน เวน้แต่กรณีกองทุนเปิดทีบ่รษิทัจดัการ
บนัทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ใหบ้รษิทัจดัการ
จ่ายจากเงนิส ารองรายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิาร
ทรพัยส์นินัน้ 

6. คนืเงนิแก่ผูถ้อืหน่วยภายใน 45 วนันบัแต่
วนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั

6.1ใหบ้รษิทัจดัการเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นคนืในแต่ละครัง้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยตาม 1. 
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ช าระหนี้ ของส่วนที ่1 แลว้แต่กรณี ภายใน 45 วนันบัแต่วนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ 

6.2 ใหแ้จง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการ
ไดเ้ฉลีย่เงนิคนื 

6.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็วา่เงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการ
เฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
การเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายกไ็ด ้

หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิ
อื่น 
จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้นัน้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทั
จดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้
ดงักล่าวมารวมค านวณเป็นNAV ของกองทุนกไ็ดท้ัง้นี้ บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการดงักล่าวไดต้่อเมือ่ไดร้ะบุรายละเอยีดไวใ้นขอ้ผกูพนั
แลว้ 

6.4 ส าหรบักองทุนเปิดทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอื
สทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์หากต่อมาปรากฏวา่บรษิทัจดัการไดร้บัช าระ
หนี้ตามตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ ใหบ้รษิทั
จดัการปฏบิตัติาม 6.1- 6.3 โดยอนุโลม 

 
 
การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏ
ชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  
 
17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดั
สทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้
ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ใน
กรณีดงันี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการ
จดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 
1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน  
 
18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

ขอ้จ ากดัการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
การนบัคะแนนเสยีงเมือ่มกีารขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีทีก่องทุนมบีุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 
นัน้  เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงราย
เดยีว บรษิทัจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 
  
 
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

 
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนิัน้
เสยีไป 
 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนที่
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ก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไมเ่ท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่
กรณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

 
การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไป
ตามและไมข่ดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั ใหร้วมถงึ 
 
(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  
(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมปีระกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยี
ผลประโยชน์ 
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่
ตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บั
มตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็วา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่
กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไมว่า่กรณีใด 
 
ตอ้งกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ 
พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์อง
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้ม
ทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  
 
21.1. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

22.1.1 หากปรากฏวา่กองทุนเปิดใดมผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืมมีลูคา่หน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้   

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด หรอื 

(2) มลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 ลา้น
บาทในวนัท าการใดและบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนเปิดนัน้  
  
(3) เมือ่มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด แต่ไมร่วมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ   
 
(4) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินชว่งระยะเวลาหา้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวน
เกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด แต่ไมร่วมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  
  
ทัง้นี้ ความในขอ้ 22.1.1 (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดย
สุจรติและสมเหตุสมผลวา่การเลกิกองทุนรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู ่เนื่องจากกองทุนรวม
ยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
 
(5) เมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (3) และ (4) และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ แต่ไม่
รวมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์
กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 
 
22.1.2 เมือ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกระท าการหรอืงด
เวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติามหน้าทีข่องตน  
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22.1.3 เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดเ้เลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
22.1.4 เมือ่ส านกังานมคี าสัง่เลกิกองทุนตามมาตรา 128 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเมือ่
ส านกังานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารจดัตัง้และจดัการกองทุน 
 
22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

22.2.1. การเลกิกองทุนรวมกรณีไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหน้า บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ยตุกิารรบัค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยตัง้แต่วนัทีเ่กดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน โดยวธิกีารดงันี้ 

     ก. แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยโดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลกัฐานวา่สามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยได้ 

     ข. แจง้เป็นหนงัสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์ 

     ค. แจง้ส านกังานผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน เพือ่
รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยใหผู้ถ้อืหน่วยโดยอตัโนมตัิ 

(4) ช าระคา่ขายคนืหน่วยตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่
เกดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน และเมือ่ไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคนืหน่วยแลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทุน 
 
22.2.2. เมือ่จะมกีารเลกิกองทุนเพราะเหตุครบก าหนดอายขุองโครงการหรอืเพราะเหตุอื่นทีท่ราบก าหนดการเลกิ
กองทุนล่วงหน้า บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

      ก. แจง้เป็นหนงัสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์ 

      ข. แจง้ส านกังานผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ทัง้นี้ ก่อนวนัเลกิกองทุนเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 

(2) ด าเนินการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเรือ่งดงักล่าวก่อนวนัเลกิกองทุนเป็น
เวลาไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการ เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวนั เงนิฝากประเภท
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ออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลกิกองทุน 

 
23. การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ
เพือ่ท าหน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
รวมทัง้ท าการอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพือ่ช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวมและผู้
ช าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยูต่ามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  
 
เมือ่ไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้ หากปรากฎวา่ยงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการ
โอนทรพัยส์นิ  
ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทัง้นี้ การช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนด หรอืจะก าหนดต่อไป 

 
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม   
 


