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เสนอขายครัง้แรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 ตุลาคม 2563 
 

∞ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น       
เพื่อการเล้ียงชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผูลงทุนยอมรับความเส่ียงที่
อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

∞ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกีย่วกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ รวมทั้งสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

∞ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน  
∞ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายใน

กำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 
∞ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่     

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
∞ โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน ทั้งนี้ในอนาค ตกองทุนอาจใช้

เครื่องมือป้องกันความเส่ียงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นกองทุนจึงมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
∞ กองทุนรวมนี้มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนรวมจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน

หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 
∞ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   สำหรับ

ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 
∞ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสภาวะ

ตลาดสภาพคล่อง อัตราแลกเปล่ียน กฏหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน 
และ/หรือสภาพคล่อง 

∞ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้
เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อ
หน่วยลงทุน 

 
 

กองทุนเปิดฟลิลิปเวิลด์อนิโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 
PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND 



 
 

 
 
ชื่อ กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชัน่เพื่อการเล้ียงชีพ 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน  
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
ลักษณะพเิศษ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)  
นโยบายการลทุน กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีที

เอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทนุในตราสารทุนต่างประเทศทัว่โลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
ประโยชน์จากนวัตกรรม โดยมมีลูค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของ
กองทุนตา่งประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทเีอฟต่างประเทศที่มีลกัษณะดงักลา่ว โดยเฉล่ีย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจดัการ
จะลงทุนในกองทุนรวมตา่งประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทเีอฟต่างประเทศอยา่งน้อย 2 
กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตา่งประเทศ จะ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการ
ลงทุนในแต่ละขณะ 
 

ในส่วนการลงทุนในตา่งประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึง่พิจารณาจากสภาวะของตลาดใน
ขณะนั้น อย่างไรกด็ี ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนก็ได้ 
นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเส่ียงดงักล่าวอาจมีต้นทุนซึง่ทำให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  
 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมใน
อนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปล่ียนกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  
ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึ้น ท้ังนี้ การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามดุลยพินจิของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์
ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจ้งผู้ถือหนว่ยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษทัจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปล่ียนแปลงการลงทุน
ดังกล่าว 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุน 



ในเบื้องต้นกองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศดังต่อไปนี้ เกินกว่าร้อยละ 20%  
ของ NAV 
• กองทุน ARKK Innovation ETF เป็นกองทุน Exchange Traded Fund มีลักษณะของ
กองทุนคือ Actively Managed ที่แสวงหาการเติบโตในระยะยาวของเงินทุนให้สูงกวา่
ผลตอบแทนของดัชนีอา้งองิ(Benchmark)  โดยมีการลงทุนอยา่งนอ้ย 65% ของสินทรัพย์ทัง้
ในประเทศ(สหรัฐอเมริกา)และตา่งประเทศ ที่เป็นตราสารทุนของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการลงทุนของนวัตกรรม (Disruptive Innovation) 
ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมตา่งประเทศดังกลา่วอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตโดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน 

วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม 18 กันยายน 2563 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 27 ตุลาคม 2563 
วันที่เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตั้งแตว่ันท่ี 12 – 26 ตุลาคม 2563 
มูลค่าขัน้ต่ำของการซื้อคร้ังแรก 1,000 บาท 
ระดับความเสี่ยงของกองทนุ ระดับ 6 
ดัชนีชี้วดั/อ้างอิง (Benchmark) กองทุนนี้จะเปรียบเทยีบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี Morningstar Global Mkts Index 

NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพือ่คํานวณผลตอบแทนให้
อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

 
 
 
 

Q : กองทุนรวมนี้เปน็กองทนุที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมกีารแบ่งชนดิของหนว่ยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 
A : กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 
Q : กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงนิทุนของโครงการ (fund size) เท่าใด? 
A : 1,000 ล้านบาท และในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเกินกวา่จำนวนเงินทุนของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ 
 
Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกสําหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด? และควรลงทนุในระยะเวลาเท่าไร? 
A : เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนใน
ต่างประเทศได้ เพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนโดยเฉล่ียต่อปีในระดับสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ผู้ลงทุนจึงควรตั้งเป้าหมาย
การลงทุนระยะยาวหลายๆปี ในกองทุนนี้ และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม 



Q : ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน? 
A : ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ  
  
Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 
A :  การเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่ไปลงทุน 

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน 

 
Q : กองทุนต่างประเทศที่กองทุนรวมนี้อาจลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีนโยบายการ

ลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร? 
A :  กองทุนอาจมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศดังต่อไปนี้ เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

• กองทุน ARKK Innovation ETF มีนโยบายการลงทุนเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนในระยะยาว (long-term growth of capital) 
 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 
- ความเส่ียงด้านการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts risk) : การ

ลงทุนในตราสารประเภทน้ีจะเสมือนเป็นการลงทุนในตราสารทุนโดยตรง แต่ทว่าเป็นการลงทุนผ่านตราสารท่ีออกโดย
สถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งการลงทุนในตราสารประเภทนี้อาจจะมีสภาพคล่องต่ำกว่าการลทุนในตราสาร
ทุนโดยตรง หรืออาจจะอยู่ในรูปของสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเดียวกับการลงทุนในตราสารทุนโดยตรง 

- ความเส่ียงด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม ( Innovation Technology risk) : เนื่องจากการพัฒนานวัตกรรม
หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาจากบทวิจัย กลุ่มบริษัทเปล่านี้จึงอาจจะมีความเส่ียงในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้ให้
สามารถนำมาใช้ในเชิงพาญิชย์ได้ นอกจากนี้ถ้าบริษัทสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมออกมาได้ ก็มีความเป็นไปได้ว่า
มูลค่าของการพัฒนาเหล่านั้นอาจจะไม่ได้สะท้อนเข้าไปในราคาของหลักทรัพย์ 

- ความเส่ียงด้านตลาดเกิดใหม ่(Emerging markets risk) : โดยการลงทุนในตลาดเกดิใหม่อาจจะมีความเส่ียงมากกว่า
การลงทุนในตลาดที่พัฒนา เช่น  ด้านสภาพคล่องของการลงทุนที่ต่ำกว่า ด้านเสถียรภาพทางการเมือง ก้านเศรษฐกิจ 
ด้านการกำกัดูแล และความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 

- ความเส่ียงด้านการลงทุนในตราสารทุน (Equity market risk) : เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ของตราสารทุนอาจผันผวน
ไปตามสภาะการของตลาด ซึ่งส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์และมูลค่าของเงินลงทุน   

- ความเส่ียงด้านธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial technology risk) : ในกลุ่มธุรกิจนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
และหลายบริษัทใหม่ต้องแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทเกิดใหม่เหล่านี้อาจจะไม่สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีที่คิดค้นถึงขั้นท่ีสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ 

- ความเส่ียงด้านการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign investment risk) : การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความ
เส่ียงในเรื่องของความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ความน่าเชื่อถือของรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท 
ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษี สภาพคล่องของหลักทรัพย์และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้การได้ลงทุนตราสารทุนต่างประเทศผ่านทาง American Depositary 
receipts ซึ่งราคาหลักทรัพย์และเงินปันผลอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ (USD) 



- ความเส่ียงด้านธุรกิจจโีนม (Genomic Business risk) : เนื่องจากธุรกิจทางด้านจีโนมอาจจะไม่สามารถที่จะพัฒนาให้
สามารถใช้งานในเชิงพานิชย์ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทท่ีได้เข้าไปลงทุน 

- ความเส่ียงด้านธุรกิจดูแลสุขภาพ (Healthcare sector risk) : ซึ่งอาจจะเกิดมาจากทางด้านของนโยบายทางการเมือง 
หรือการเปล่ียนแปลงทางด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการดูแลสุขภาพของทางภาครัฐ  

- ความเส่ียงด้านธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial sector risk) : กลุ่มธุรกิจนี้มีความเส่ียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ เช่น มาตรการของทางภาครัฐ ผลกระทบส่ิงแดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต การขอเปล่ียน
หรือเคลมสินค้าและผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 

- คามเส่ียงด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology sector risk) : เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน
สูงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกึ่งอาจจะส่งผลต่ออัตราการกำไรของบริษัทที่เข้าไปลงทุนให้ลดลง 
นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนในการผลิต แหล่งเงินทุน แรงงาน ความล้าสมัยของสินค้า ซึ่งการท่ีบริษัทไม่
สามารถนำเสนอและผลิตสินค้ารุ่นใหม่ออกมาได้นั้นจะส่งผลต่อรายได้ของบริษัท 

- ความเส่ียงด้านการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก (Small and Macro cap) : โดยทั่วไปแล้วจะ
มีความเส่ียงในด้านของสภาพคล่องในการซื้อขายหลกทรัพย์ที่มีความผันผวนที่สูงและมีการซื้ออขายหลักทรัพย์น้อย
ครั้ง ซึ่งอาจส่งผลต่อการขายหลักทรัพย์ได้ในอนาคต 

- ความเส่ียงด้านการลงทุนที่กระจุกตัว (Non-diversified risk) : กองทุนอาจมีน้ำหนักการลงทุนในบางกลุ่มหลักทรัพย์ที่
ค่อนข้างสูงซึ่งอาจส่งผลต่อกำไรและขาดทุนจากการลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน (Net Asset Value) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมตา่งประเทศดังกลา่วอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตโดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 

 
หมายเหตุ:   
ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 
สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไดท้ี่ https://ark-funds.com/arkk 

 

 
 
หมายเหตุ:   
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไดท้ี่  
https://etfs.ark-funds.com/hubfs/1_Download_Files_ETF_Website/Performance-and-Other/Performance_ARK_ETFs.pdf 

 
 
 
 
 
 
 



Q : ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนรวมนี้ลงทุนเป็นอย่างไร? 
A :  A :  ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค. 62 – 31 พ.ค. 63 

• กองทุน ARKK Innovation ETF (ARKK) 
Sharp Ratio 1.65 
Annualized standard deviation 43.88% 
 

•  กองทุน First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR) 
Sharp Ratio 0.93 
Annualized standard deviation 30.37% 

 

• กองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) 
Sharp Ratio 2.28 
Annualized standard deviation 23.02% 

 

• กองทุน Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) 
Sharp Ratio 1.02 
Annualized standard deviation 38.55% 

 

• กองทุน Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) 
Sharp Ratio 0.59 
Annualized standard deviation 40.58% 

 

• กองทุน Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTRSM ETF (SRVR) 
Sharp Ratio 0.54 
Annualized standard deviation 32.73% 
 

• กองทุน ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) 
Sharp Ratio 1.77 
Annualized standard deviation 44.18% 

 
 
Q : เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร ? 
A : ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น 
 
 



Q : รอบระยะเวลาบัญชีของกองทนุนี้คือ? 
A : วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 
 
 
 
 
Q:  กองทุนรวมนี้มวีิธีการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอย่างไร?  

• การเสนอขายครั้งแรก (IPO)  
ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำการ
ส่ังซื้อไม่น้อยกว่า 1,000  บาท คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที่ส่ังซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วย
ลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 

• การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: 
 ผู้ล งทุ นสาม ารถ ส่ั งซื้ อ หน่ วย ลงทุ น ได้ ทุ ก วันท ำก ารรับ ค ำ ส่ั งซื้ อ หน่ วย ลงทุ นต าม ที่ บ ริษั ทจั ด ก ารก ำ ห น ด                          

ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำการส่ังซื้อครั้งแรก และครั้งถัดไปไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ำของ
การส่ังซื้อครั้งถัดไปไม่น้อยกว่า 1,000 บาท สำหรับการใช้บริการหักบัญชีสม่ำเสมอ ท้ังนี้ราคาขายหน่วยลงทุนจะบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 

• ท่านสามารถติดต่อซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่: 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จํากดั   
849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0-2635-3033  โทรสาร 0-2635-3040 
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดการแต่งตัง้ 
 

• การชําระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ: ผู้ส่ังซื้อต้องชําระเป็นเงินสดคำส่ังหักบัญชธีนาคาร เชค็ หรือดราฟต์สั่งจ่ายในนาม 

-  “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนําฝากได้ที่ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน   
 เลขที่บัญชี 065-3-02755-8 
     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน  
 เลขที่บัญชี 054-3-01709-9 
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
 เลขที่บัญชี 602-1-00015-7 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา บางรัก บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
 เลขที่บัญชี 007-0-09660-1 
    ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 15 บัญชีประเภทกระแสรายวัน  

ข้อกำหนดการซื้อขายโอนหน่วยลงทุน ? 

A : 

 



 เลขที่บัญชี 063-3-00070-4 
 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
 เลขที่บัญชี 100-0-00228-7 

 
- “บลจ.ฟิลลิป” และนำฝากได้ที่ 

    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
 เลขที่บัญชี 022-6-05303-2 

• สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุน: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับคำส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-15.30 น. ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
บริษัทจัดการแต่งตั้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 หน่วย ทั้งนี้บริษัท
จัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ  

 
Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
(1)  กรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่
ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2)  กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน 
(3)  กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 
(4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่
บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 
(5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 

 
Q : บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนเมื่อใด? 

•   การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน: 
บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผดููแลผลประโยชน์แล้ว   
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

 A : 

 

 A : 

 



(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตามข้อ (1) และ (2)  บริษัทจัดการอาจเล่ือนไดไม
เกิน 10 วันทําการนับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น  เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

• การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน:  
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย  ไมรับซื้อคืน  หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน  หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดังตอไปน้ี  
(1)  ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  
(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชือ่โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผดููแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน 
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย  โอน หลักทรัพย์หรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าว
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิการจัดการกองทุนรวม 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่



เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไมเ่กิน 3 วันทำการ 

• การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงินให้บริษัทจัดการหยุดรับคำส่ังซือ้หรือคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่สำนักงานประกาศซึง่ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน 

 
Q : ท่านจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดอ้ย่างไร?  
A :  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจดัการได้ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทจดัการกำหนด  โดยติดต่อได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ
แต่งตัง้ ท้ังนี้ การสับเปล่ียนการถอืหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจดัการของทัง้
กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

 
Q  : กองทุนมวีิธกีารโอนและข้อจำกัดในการโอนหนว่ยลงทุนอยา่งไร ?  
A  :  A  :  กองทุนนี้ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ทุกๆ กรณี 
 
Q  : ท่านจะทราบมูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร ?  
A  :  ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตง่ตัง้ 
- ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่  www.phillipasset.co.th 

 
 
 
 
Q  : กองทุนรวมนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุอย่างไร ?  
A : บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทุน  โดยออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ท้ังนี้ 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดำเนนิการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจดัส่งให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 5 วัน
ทำการนับตัง้แตว่ันถดัจากวันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุนรายการน้ัน ๆ  

 
Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุอาจถูกจำกัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร? 
A : สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมตเิพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทำการแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหนว่ยลงทุน และวิธกีารแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

 
 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท

จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่ีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุนและหน่วย

สิทธิของผู้ถือหน่วย ? 

http://www.phillipasset.co.th/


ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดยีวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เตม็ตามจำนวนทีถ่ืออยู่ 
 
Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธอิอกเสียงได้ทางช่องทางใดบ้าง?  
A : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

www.phillipasset.co.th 

 
Q  : หากท่านตอ้งการร้องเรียนจะทําอย่างไร ?  
A : ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากดั โทรศัพท์ 0-2635-3033 หรือท่ี สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help 

Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000  
 
 
 
 
Q  : ใครเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจัดการ และกองทนุภายใตก้ารบริหารจัดการทั้งหมดมกีี่กอง?  
 A : กรรมการของ บลจ. ฟิลลิป มีทั้งหมด  5   ท่าน 
  1. นายลี เชย์ คิ - ออง กรรมการ 
  2. นายไลนัส เวิน ซีออง ลิม กรรมการ 
  3. นายสตีเวน คิน - ไว โล กรรมการ 
  4. นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง กรรมการผู้จัดการ 
  5. นายพจน์ หลิกาพันธ์ กรรมการ 
      กรรมการอิสระ : ไม่มี 
 
กองทุนภายใตก้ารบริหารจัดการมีทั้งหมด  8  กองทุน 
   กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน   PCASH 
   กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ   PGOLD 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ PFIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ PMIXRMF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว  P-LTF 
   กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน  PEQ 
   กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น  PWIN 
   กองทนุเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีไทย  PBOND 
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เท่ากับ  2,125.43 ล้านบาท 
 
 
 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน ? 

http://www.phillipasset.co.th/


Q  : คณะกรรมการลงทนุ (investment committee) ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง? 
A : คณะกรรมการลงทุนของ บลจ. ฟิลลิป  ประกอบด้วย 
   1.  นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง กรรมการผู้จัดการ 
   2.  นายปรเวช โอฬารริกสุภัค ผู้จัดการกองทุน 
   
Q  : ใครเป็นผู้จัดการกองทนุและผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่อะไร? 
A  : ผู้จัดการกองทุนมี  2 ท่าน ได้แก่ 
  1.  นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง 

• ประวัติการศึกษา : 
Bachelor of Commerce:  The University of British Colombia, Vancouver, Canada. 

• ประสบการณ์การทำงาน :  มากกว่า 8 ปี ด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
การลงทุนในต่างประเทศ 
 

 2.  นายปรเวช โอฬารริกสุภัคประวัติการศึกษา : 

• ประวัติการศึกษา : 
ปริญญาโท (MMF) ด้านการจัดการ สาขาการเงิน   

• ประสบการณ์การทำงาน :  มากกว่า 4 ปี ด้านการเงิน และการลงทุน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งการวิเคราะห์งบ
การเงิน และการลงทุนตลาดทุนในประเทศ และต่างประเทศ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• บริหารการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน โครงการจัดการกองทุน หรือ
อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดโดยคณะกรรมการจัดการลงทุน 

• วิเคราะห์ และคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จะลงทุน 
 

Q  : ใครเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / นายทะเบียนกองทุน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ของ 
กองทุนรวมนี้? 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน: 
  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตง่ตัง้ขึ้นตามหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

 

• นายทะเบียนกองทนุ: 
  ชื่อ  :  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จำกัด (มหาชน) 
  ที่อยู ่ :  เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 
    โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864  โทรสาร 0-2283-1298 

• ผู้ดูแลผลประโยชน์: 
 ชื่อ  :   บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) 
 ที่อยู่  :   เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

A : 

 



    โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864  โทรสาร 0-2283-1298 
   นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

 ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
 
 
     
 
Q  :  ผู้ลงทุนสามารถตดิตอ่สอบถาม และศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุรวมนี้ไดท้ีใ่ด?  
A  :   ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ

แต่งตัง้ขึ้น รวมถึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุน (Risk Spectrum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เป็นความเส่ียงในการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศที่กองทุนนำเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เช่น ความเส่ียงทางการเมือง ความเส่ียงที่
เกิดจากความไม่แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงของกฎหมายในประเทศที่กองทุนไปลงทุน ความเส่ียงเกี่ยวกับภาษี ความเส่ียง
เกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนและการควบคุมอัตราแลกเปล่ียน เป็นต้น  

 แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
 บริษัทจัดการจะศึกษาและประเมินปัจจัยเส่ียง รวมทั้งข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ และการเงิน ของประเทศที่จะลงทุน อย่าง

ระมัดระวัง รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดต่างๆเพิ่มเติม เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของกองทุน 
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความสามารถในการ

ดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน ? 

ต่ำ สูง 

1 8 

7 2 
3 4 5 6 

เสี่ยงต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

โอกาสขาดทุนเงินต้น 
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 บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน
รวมถึงจะติดตามผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

 
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารมีผล

การดำเนินงานและฐานะการเงนิท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้   

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : 
 บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความ

น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคลองของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ความเส่ียงจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจำหน่าย

หลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : 
 บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่ความสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทและลักษณะและนโยบายการลงทุน

ของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน 
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินเวชั่น มี

นโยบายที่เน้นการลงทุนในหลักทรัพยต่างประเทศ  ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจึงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ เช่น สกุลเงิน
ดอลลาร์ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนจึงอาจมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนโดยเฉพาะเมื่อมีการแปลงราคา
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท  

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียน โดยพิจารณา

ถึงสถานการณ์ และความเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงในส่วนน้ี 
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจจะมี

การขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมี
ความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
 บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเส่ียง โดยใชเ้ครื่องมือในการวิเคราะห์ความเส่ียงแบบ Value-at-risk 

มาใช้ในการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนใน

ต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการนำเงินกลับ
เข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : 
 บริษัทจัดการจะติดตามสถานะการณ์ของประเทศคู่ค้าที่กองทุนมีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ เพื่อลดความเส่ียง

ดังกล่าว 
 
 
 



 
 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
ไม่จำกดัอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 ไม่จำกดัอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ

อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 

ไม่เกิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
ที ่
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโ ดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และ 
ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็น 
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 

สรุปอัตราส่วนการลงทุน 



5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน 
ต้อง 
ขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน 
ทั่วไป ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา 
สารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน 
การเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย 
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ 
ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้น 
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝงที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจัดตั้ งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ ≤397 วันนับแต่วันที่ลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล 
ดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแต่วันที่
ลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 5% 



6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ใน 
ระดับ investment grade 
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือ หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน 
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 
เหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน 
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.7 .2  เป็ น หน่ วย ขอ งกอ งทุน ที่ ไม่ ได้ มี ลั ก ษ ณ ะก ระจ าย ก ารลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ 
สำนักงานกำหนด 
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยลงทุนดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน 
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
1 หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คูสั่ญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการ

เข้า 
เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังนี้ 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่นิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บัญช ี
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่ 
อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน 
ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้ง 
โครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ป ี

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ 
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย 
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 Reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 Securities lending ไม่เกิน 25% 



5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ 
ลงทุนสำหรับกองทุนรวมทั่วไป ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) แต่ไม่ 
รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่
มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
5.2 มี  credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี  credit 
rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดังนี ้
hedging limit : 
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงที่มีอยู่ 

 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวน

หุ้นของบริษัทรวมกัน <25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
นั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของผู้ออก
รายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ
ไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)1 
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ 
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่
ออกใหม่ก่อนครบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฎในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ ผู้
ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ใน
กรณีที่ ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ี 
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ 



ของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1ใน 3 ของมูลค่าการออกและ 
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้ 
มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 
1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม 
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ 
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย์ 
10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 1-
9 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ 
กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที ่
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบ 
ถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย propertyทั้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี 
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 



(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

หมายเหตุ : 1หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



% NAV 

 
 
 
 

 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
รายการ อัตราตามโครงการ  

1. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้  
➢ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14 

➢ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.10 

➢ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.10 

➢ค่าใช้จ่ายอื่น  [เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย] ไม่เกิน 0.5 

➢ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- ค่าผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) 
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 
- ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense) 

ไม่เกิน 1.61 

2. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้  
➢ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บทั้งหมด ไม่เกิน 3.95 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด้แล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน                       
ภาษีมูลคา่เพิม่เท่ากับ 7% หากมกีารเปล่ียนแปลง บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงอตัราคา่ธรรมเนียมขา้งต้นให้สอดคล้องกบั
การเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน / ผู้ลงทุน 



% มูลค่าซื้อ
ขาย 

หมายเหตุ : 
1. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(1.1) กรณีถือครองไม่ถึง 1 ปี : 1.07%  
(1.2) กรณีถือครองมากกว่า 1 ปี : ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(2.1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
- กรณีถือครองไม่ถึง 1 ปี : 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท 
- กรณีถือครองมากกว่า 1 ปี : : ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
(2.2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น : 200 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด้แล้ว ทั้งน้ี ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการ
เปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
4. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ท่ี www.phillipasset.co.th 

 

 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย [Front-end Fee] ไม่เกิน 0.535 ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย [Back-end Fee] 
 

  

      ถือครองไม่ถึง 1 ปี ไม่เกิน 1.07 1.07 

      ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน     

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกิน 0.535 ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก     

      ถือครองไม่ถึง 1 ปี ไม่เกิน 1.07  

(ขั้นต่ำ 200 บาท) 

1.07  

(ขั้นต่ำ 200 บาท) 

      ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป (ภายในบริษัทจัดการ) ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

      ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป (กับบริษัทจัดการอ่ืน) ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ 200 บาทต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (ถ้ามี) ตามอัตราที่ 
นายทะเบียนกำหนด 

ตามอัตราที่ 
นายทะเบียนกำหนด 

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่  
และการออกใบหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ตามอัตราที่ 
นายทะเบียนกำหนด 

ตามอัตราที่ 
นายทะเบียนกำหนด 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ตามอัตราที่ 
ธนาคารพาณิชย์ 

กำหนด 

ตามอัตราที่ 
ธนาคารพาณิชย์ 

กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phillipasset.co.th/


 
คำเตือน/ขอแนะนํา  

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น 

▪ ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเปนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.     
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected 

Person) ไดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http//:www.sec.or.th)  

▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน  

▪ บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศ 
ตาง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถกํากับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได  

▪ กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ ไมได้ขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน  หรือผลการดําเนินงานของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จาก เว็บไซต์ของ         
บริษัทจัดการ www.phillip.co.th 

▪ ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น  

 
 

 
 

 
 



  

 

 

 

 
 

 

  

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิและขอรบัหนังสอืชีช้วนไดท้ี ่
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม ฟิลลปิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2635-3033 แฟ็กซ์ 0-2635-3040 E-Mail : pamc.mkt@phillip.co.th 

หนังสือชี้ชวนข้อมูลส่วนกองทุนรวม 
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(PWINRMF) 
 

จัดตั้งและจัดการโดย 
บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 

 
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 

           จำนวนเงินทุนของโครงการ  1,000,000,000 บาท 
           จำนวนหน่วยลงทุน  100,000,000 หน่วย 
           มูลคา่ที่ตราไว้ต่อหน่วย  10   บาท 

 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์/ นายทะเบียนกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

เสนอขาย IPO วันที ่ ............................................... 
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คำศัพท์ 
คำศัพท ์        คำอธิบายศัพท์  
“กลุ่มกิจการ”    หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ 

บัญชีกําหนดให้จัดทํางบการเงินรวม 
กลุ่มบุคคลเดียวกัน   หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือหลาย 

ลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือ
หุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ
ความเป็นหุ้นส่วนท้ังหมด 
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ที่ไม่ใช่กองทุน
สำรองเล้ียงชีพ 

“กองทุนหรือกองทุนรวม”   หมายถึง กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ 
“กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ”  หมายถึง กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดย 

บริษัทจัดการและมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาว 
เพื่อการเล้ียงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ”   หมายถึง กองทุนท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครง 
การแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ไม่ว่ากองทุน
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึง
กองทุน property และกองทุน infra กองทุน private equity ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ”   หมายถึง กองทุนรวม exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายต่าง 
ประเทศ  

“การลดความเส่ียง”   หมายถึง การลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็น 
คู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
1. ไม ่ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อหาผลประโยชน์โดยการเก ็งก ํา ไร 
(speculate) 
2. มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สิน
ที ่ต้องการลดความเส่ียง 
4. สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม 
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“โครงการ” หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ 
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับเงินฝาก 

2. สลากออมทรัพย์ที ่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออม
สิน 

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”   หมายถึง ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 
“ดัชนีเงินเฟ้อ”    หมายถึง ดัชนีท่ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 
“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน”   หมายถึง ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้ 
“ตราสารภาครัฐไทย”   หมายถึง ตราสารดังนี้ 

1. ตั๋วเงินคลัง 
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. 
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ ้นกู ้ ที ่กระทรวงการคลังหรือ 
กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”  หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาล 
ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้
ค้ ําประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ”  หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
1. มีการรวบรวมคําเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อ 
หลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับ  
วิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บรกิาร 
ไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอ 
ซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.”     หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย  
“ธพ.”     หมายถึง ธนาคารพาณิชย์  
“บค.”     หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
“บง.”     หมายถึง บริษัทเงินทุน 
“บล.”     หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์  
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“บลจ.”     หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ 
กองทุนรวม 

“บริษัทจดทะเบียน”   หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้ทํา  
การซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย”    หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงิน 
รวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทําและเปิดเผย
ล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด  

“บริษัทใหญ”่    หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงิน 
รวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทําและเปิดเผย
ล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“แบบ filing”     หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”   หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกําหนด  

ให้เป็นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนด ประเภท
หลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)  

 “ผู้ดูแลผลประโยชน”์   หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) 
“ผู้มีภาระผูกพัน”     หมายถึง ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชําระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะ ผู้ 

ออก ผู้สั ่งจ่าย ผู ้รับรอง ผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู้ค้ ําประกัน  
แล้วแต่กรณี 

มติพิเศษ     หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ 
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึ ่งส่งหนังสือแจ้งมติและสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก    หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วย 
ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”   หมายถึง ศูนย์ซื้อขาย ดังนี้ 
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน 
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“หน่วย CIS”    หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ่อย ู ่ภายใต้บ ังค ับประกาศ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน 
รวมเพื ่อผู ้ลงทุนทั ่วไป กองทุนรวมเพื ่อผู ้ลงทุนที ่มิใช่รายย่อย 
กองทุน รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra”    หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในรูป 
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
1. กองทุนโครงสร้างพื ้นฐานที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานอง 
เดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูป 
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“หน่วย property”    หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูป 
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
1. กองทุนรวมอสังหาร ิมทร ัพย์ท ี ่อย ู ่ภายใต้บ ังค ับประกาศ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน 
รวมอสังหาริมทรัพย์ 
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น”    หมายถึง หุ้นกู้ที่มีกําหนดเวลาชําระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันท่ีออกหุ้นกู้ 
“B/E”     หมายถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
“Benchmark”    หมายถึง ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการ 

เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น 

“CIS operator”    หมายถึง บุคคลดังนี้ 
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือ  
2. ผู้ทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit”   หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี  
ลงทุน  

“counterparty limit”   หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา  
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“CRA”     หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับ  
ความเห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะใน 
ภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5  

“credit derivatives”   หมายถึง derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียงด้านเครดิต 
ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่าย
หนึ่งซึ่งมี ภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
เมื ่อเกิดเหตุการณ์ที ่มีผลต่อการชําระหนี ้ (credit event) ของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจะได้รับผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว  

“credit event”    หมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี้ตามที่ระบุใน  
ข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา  

“credit rating”    หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทําโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความ 
สามารถในการชําระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา  

“currency risk”    หมายถึง ความเส่ียงด้าน FX 
“delta”     หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากบั  

ราคา underlying ของตราสารหรือสัญญาแล้วแต่กรณี 
“derivatives”    หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
“derivatives on organized exchange” หมายถึง derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 
“discount rate”    หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการ  

คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น  
“DW”     หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
“foreign REIT”     หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง 

ประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ
ในกิจการที ่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั ้งนี ้ ไม่ว่า  
กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่น 
ใด  

“FX”     หมายถึง อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)  
“GMS”     หมายถึง ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong  

Subregion) ซ ึ ่ ง ได ้แก ่  ราชอาณาจ ักรก ัมพ ูชา สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เฉพาะมณฑลยูนนาน) 

“group limit”    หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการโดยการนําอัตราส่วน 
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การลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน 
“guarantor rating”   หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับ 

อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน 
“international scale”   หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ 

ระหว่างประเทศ 
“investment grade”   หมายถึง credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
“IOSCO”    หมายถึง International Organization of Securities Commissions 
“IPO”     หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครั้งแรก (Initial  

Public Offering) 
“issue rating”    หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
“issuer rating”    หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
“market price”    หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด 
“national scale”    หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายใน 

ประเทศ 
“NAV”      หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 
“net exposure”    หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ 

โดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดย 
อ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สนิ
นั้น 

“notional amount”   หมายถึง มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives  
“obligation”     หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit  

derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation  
characteristics)  

“options”    หมายถึง สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  
ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 
2546  

“OTC derivatives”   หมายถึง derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives  
“P/N”     หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 
“portfolio duration”   หมายถึง อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึ่งได้จากการคํานวณค่าตาม  
“product limit”    หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน 
“regulated market”   หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกดิการเจรจา 

ต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั ้งให้ข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวกับตราสารนั้นโดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับ
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ดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ่ท ําหน้าที ่ก ําก ับดูแลด้าน
หลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์ 

“repo”     หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 
“reverse repo”    หมายถึง ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase  

agreement)  
“SBL”     หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

(Securities Borrowing and Lending) 
“securities lending”   หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 
“SET”     หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“share warrants”    หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 
“single entity limit”   หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
“SIP”     หมายถึง Specific Investment Product 
“SN”     หมายถึง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
“sovereign rating”   หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่ง 

เป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ของรัฐบาลของ
ประเทศ นั้น 

“TBMA”     หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
“TSFC”     หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้ 

สินเชื ่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) 
ตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

“TSR”     หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable  
Subscription Right) 

“Underlying”    หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 
“WFE”     หมายถึง World Federation of Exchanges 
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โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการ 

 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 
1.1. ชื่อโครงการจัดการ(ไทย) : กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ 
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ(อังกฤษ) : PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND 
 
1.3. ชื่อย่อ : PWINRMF 
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 
 
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง 
 
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด 
 
1.7. อายุโครงการ : ไม่กําหนด 
 
1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี(กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่กําหนด 
 
1.9. เงื่อนไข(อายุโครงการ) : 
เงื่อนไขอื่นๆ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้ยุติการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่นาํกอง
ทรัพย์สินที่จําหน่ายได้ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการจัดการ
กองทุน รวมโดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหากเป็นกรณีดังต่อไปนี ้
1. กองทุนรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน 
2. ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เช่น สภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง 
อย่างมีนัยสําคัญ เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
บริษัทจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือกองทุน 
3. มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
4. กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือกองทุน 
 
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
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1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
 
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขาย : 
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ: 1,000.00 ล้านบาท 
 
2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมจากสํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนโครงการได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 10.0000 บาท 
 
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย 
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก: 10.0000 บาท 
 
2.6. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท 
 
2.7. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท 
       มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท สําหรับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการตัดบัญชีสม่ําเสมอ 
 
2.8. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : ไม่กําหนด 
 
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : ไม่กําหนด 
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไม่กําหนด 
 
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : 100.00 หน่วย 
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2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นตามข้อ 2.6-2.11 (ถ้ามี) ทั้งนี้ 
เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุนลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลง ทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป โดยตอบสนองความต้องการของ
ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศโดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ 
 
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 
 
3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :  
 - กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 
 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
วงเงินลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ 
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : 
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมสัีญญาซื้อคนืในนามกองทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเส่ียง (Hedging) 
 
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :ลงทุน 
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3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management) 
 
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึง
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่าน การประกาศใน
เว็บไซต์บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือการปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน: จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุน
ในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ  และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยล ะ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ 
 
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วย Property, REITs และ/หรือหน่วย Infra และ/หรือลงทุนในเงินฝากธนาคาร
และ/หรือตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งใน
และ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
และ/หรือตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ ( Non-Investment 
Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรือที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และ/หรือ
หลักทรัพย์ที ่ไม่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตามที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดในขณะน้ัน อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนก็ได้ นอกจากนี้การทำ
ธุรกรรมป้องกันความเส่ียงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น  
 
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์  
(Feeder Fund)  หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วย
ลงทุน (Fund of Funds)  ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอื
หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปล่ียนแปลงการลงทุนดังกล่าว 
 
ในกรณีที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนอื่นใดตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากเกิด
เหตุการณ์ที ่กองทุนเข้าไปลงทุนแล้วมีมูลค่าทรัพย์สินสุดธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
อื่นดังกล่าว 
 

(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำ การใด
ติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าวบริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมแนวทางการดำเนินการโดย
คำนึงถึงประโยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 
3 วันทำการนับแต่วันท่ีปรากฎเหตุ 
 
(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที่
ประกาศกำหนด 
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(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 
 
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ (1) ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย  โดยระยะเวลา  
การดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 
ในกรณีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 
 
ทั้งนี ้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลา ดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำส่ังขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมี

การส้ินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ 
 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกิน
วงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตาม
กฎหมาย 
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน : 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ
กำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ
จะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคต 
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ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 
1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้   
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้

แฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอและมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม 
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตั๋ว

แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2.1.2 ธนาคารออมสิน 
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 – 2.1.7  
 

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) 
ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 
  2.2  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 
   2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามที่ระบุในส่วนท่ี 6 ข้อ 1  
   2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ หรือทรัพย์สินนั้นต้องเป็น
ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้ องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
   2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้  
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   2.2.4 ในกรณีที ่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
   2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทำการถัดไป 
   2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN 
คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี
   ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
 2.2.5 ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฎในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
  2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้
ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ใน
กรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 
  2.2.5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN ส่ง
ราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร  TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 

1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณทีี่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้  (ไม่ใช้กับ

การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single  

entity limit ของกองทุนนั้น 
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  

product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 
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1.1.3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุน
รวมฟีดเดอร์ 
 1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 
  1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
  1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET 
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(2) ธนาคารออมสิน 
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9) 
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ท่ีสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 
1.2 บริษัทเงินทุน 
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ 
1.5 บริษัทประกันภัย 
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7 กองทุนฟื้นฟ ู
1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 

2. ตราสารท่ีใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้ 
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2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่
ในอันดับ investment grade 

2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที ่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ี TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มา

จากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะ
ส้ันดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้ 

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 
2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือ

และอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะ

ส้ันดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้ 
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม 
 

3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน 
 

4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคำนวณตามวิธีการดังนี้

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo 

4.4 การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
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4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้
คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวม
ของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันที่มูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่าน้อย
กว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใด
จะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื ่องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ่ งได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ่ยงของคู ่สัญญา 
(counterparty risk) แล้วบริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้ 

4.5 การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี้ 
4.5.1 คำนวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันท่ีมีการคำนวณ 
4.5.2 คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญา

รายเดียวกัน และมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ 
หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระทำการ
ในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจ หรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and 
Lending) 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3 กองทุนฟื้นฟ ู
1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5 ธนาคารพาณิชย์ 
1.6 บริษัทเงินทุน 
1.7 บริษัทหลักทรัพย์ 
1.8 บริษัทประกันชีวิต 
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
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3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ 
3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกัน 

ดังนี ้
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา ใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว

และเป็นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating 
ที่ได้มาจาการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน 
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน 

กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 

3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการ โดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัท
จัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันน้ันได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง 

3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ ส้ินวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้ 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้ 

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกำหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.5.2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างหน่ึงอย่างใดดังนี้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 

credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
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3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย 
 

4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี้ 

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 อัตราดอกเบี้ย 
1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กรณีกองทุน ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการ 

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้

2.2.2.1 กรณเีป็น OCT derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นธนาคารพาณชิย์ ธนาคาร 
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการชำระหนี้ดว้ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทนุ
สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี 
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5-1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 

3.1 เป็นดัชนีท่ีมีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ท่ี
นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying 
หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 
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3.2 เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 

3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤20% ของน้ำหนักทั้งหมด 
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤35% ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะ

ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1 
3.2.2 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.2.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
3.2.2.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rate) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น

โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single limit ของกองทุนนั้น 
3.3 เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้หากปรากฏว่า

สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ.นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 

3.4 มีการแสดงดัชนีน้ัน ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านส่ือที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
3.5 ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures 

price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของ
ผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

 

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน
กำหนด 
 

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 
ในกรณีที ่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด 
 

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
6.1 บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 
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6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 

6.1.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 
 

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังนี ้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู ้ซ ื ้อประกันความเสี ่ยงด้านเครดิตที ่เก ี ่ยวข้องกับ

ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความ
เสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อ
ประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า 
obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคา
กันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้นแต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกดิจาก
การลด 
ลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมภีาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนในอัตราคงที่
หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง 
เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้น
อ้างอิงเส่ือมเสียไป 

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ
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กำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ
จะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคต 
 
ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำ
สัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการ
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน 
GMS 
 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้   

1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้

แฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอและมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม 
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตั๋ว

แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 
 

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) 
ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 
  2.2  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 
   2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามที่ระบุในส่วนท่ี 6 ข้อ 1  
   2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ หรือทรัพย์สินนั้นต้องเป็น
ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
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   2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปล่ียนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้  
   2.2.4 ในกรณีที ่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
   2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทำการถัดไป 
   2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN 
คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี
   ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 
 2.2.5 ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฎในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
  2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้
ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ใน
กรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 
  2.2.5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN ส่ง
ราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย
ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร  TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 

1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 

1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแล ด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยงานของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มี
การซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ 
IOSCO 
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1.1.2.3 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศ
นั้น  

1.1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตาม
รายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุน ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการ
กู้ยืมไว้ฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้นและมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 

1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
single entity limit ของกองทุนนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 

1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 

1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ้งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและ 

ชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน ( pro rate) แล้ว
จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนดังกล่าว 

1.1.5. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถอื
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความ
จำเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
 1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 
  1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
  1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ  WFE 
  
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ 
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 
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ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) 

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี้ 

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 อัตราดอกเบี้ย 
1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 

หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กรณีกองทุน ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี 
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5-1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่
นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying 
หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 

3.2 เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 
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3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤20% ของน้ำหนักทั้งหมด 
3.2.1.2 ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ำหนัก ≤35% ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด 

โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1 
3.2.2 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.2.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
3.2.2.2 เมื ่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rate) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น

โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single limit ของกองทุนนั้น 
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้หากปรากฏว่ า

สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ.นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 

3.4 มีการแสดงดัชนีน้ัน ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านส่ือที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
3.5 ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน
กำหนด 
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 
ในกรณีที ่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด 
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทำการถัดไป 

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคำนวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 
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7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังนี ้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู ้ซ ื ้อประกันความเสี ่ยงด้านเครดิตที ่เกี ่ยวข้องกับ

ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความ
เสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อ
ประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า 
obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคา
กันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้นแต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit 
event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้น
อ้างอิงเส่ือมเสียไป 

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอหผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไข
ด้วย 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
ไม่จำกดัอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 ไม่จำกดัอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ

อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 

ไม่เกิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ 
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโ ดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และ 
ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็น 
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศัย 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวนัชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้อง 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5% 
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ขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6 ทรัพย์สินดังนี ้

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน 
ทั่วไป ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา 
สารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน 
การเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย 
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ 
ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้น 
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝงที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ 
หรือผู ้ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤397 วันนับแต่วันที่ลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล 
ดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวนัชำระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแต่วันท่ีลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ใน 
ระดับ investment grade 
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ investment grade 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 5% 
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6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือ หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน 
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 
เหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน 
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.7.2 เป ็นหน ่วยของกองท ุนท ี ่ ไม ่ ได ้ม ีล ักษณะกระจายการลงท ุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ 
สำนักงานกำหนด 
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู ่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยลงทุนดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน 
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
1 หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรือการเขา้ 

เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 
ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังนี้ 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
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ใน benchmark + 10% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่นิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ่ยใน
รอบปีบัญชี 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่ 
อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน 
ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้ง 
โครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 
ปี 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ 
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย 
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 Reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 Securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ 

ลงทุนสำหรับกองทุนรวมทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) แต่ไม่ 
รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝงที่
มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้

รวมกันไม่เกิน 15% 
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5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู ่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating 

6 derivatives ดังนี ้
hedging limit : 
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงที่มีอยู่ 

 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี

จำนวนหุ ้นของบริษัทรวมกัน <25% ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ ่งทุนของผู้ออก
รายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ
ไทยหรือตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)1 
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ 
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู ้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฎใน
งบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั่วไป และในกรณีที่ผู ้ออกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 2 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารได ้ม ีการย ื ่นแบบ Filing ในล ักษณะเป ็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ี 
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ 
ของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1ใน 3 ของมูลค่าการออกและ 
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้ 
มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
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program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 
1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม 
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ 
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย์ 
10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 1-9 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ 
กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที ่
ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบ 
ถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย propertyทั้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี 
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
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(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

หมายเหตุ : 1หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงินที ่เป็นที ่ยอมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หร ื อ  United States Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
 
ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติและจัดส่ง
รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัท
จัดการ 
(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคั ญ แต่ต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี ่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี 
และจะจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินท่าดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูล
ตาม (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด 
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนน้ี 
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(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 
3.14 ส่วนท่ี 3 ในข้อที่ 1 
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ  (3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็น
กองทุนรวมตลาดเงิน 
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ได้  
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้น 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้อง
จัดทำรายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษัท
จัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย 
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสำนักงาน 
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้าม
จุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ 
 

ตามความในข้อ 2 มิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน ( concentration 
limit) โดยให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 
 

3. ในกรณีที ่กองทุนรวมฟีดเดอร์ที ่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฎว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศมีไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการ
ติดต่อกัน 
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  ตลอดจน
จัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด จัดส่งรายงานต่อผู้ดู แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันท่ีเป็นไปตามที่กำหนดนั้น 
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(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
(3) เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุน
เพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด 
ในกรณีท่ีบรัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุน ห้ามมิให้บริษัทจัดการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีเกนิอัตราส่วนการ
ลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด และให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาตามข้อ (2) 
 
 
4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ในส่วนน้ีแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น 
(2) กรณีที่เป็นกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
 

5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3)(ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษทัจัดการในเรื่องดังกล่าวตอ่สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้  ในการจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
วิธีการอื่นๆ ตามที่ บลจ.กำหนด 
 
ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนน้ี 
 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภท
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ของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 
วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมหรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำ
การขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ยังต้อง
คำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่า ว
ต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกราย
จนกว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีท่ีครบกำหนด 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั้งแรก : 

• บริษัทจัดการ 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

• วิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 
 
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งแรก 
1. หากมีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินลงทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และหรือเต็ม
ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปิดการเสนอ
ขายครั้งแรกก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบท่ี
สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน หรือแจ้งให้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
www.phillipasset.co.th 
2. บริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุนน้ัน 

http://www.phillipasset.co.th/
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3. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสั่งซื้อ/จองซื้อ หรือยุติการเสนอขาย และหรือยุติการจัดตั้งกองทุนหากบริษัทจัดการพิจารณา
แล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ/จองซื้อนั้น มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัท
จัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนให้กองทุนได้ดีที่สุด หรือมีผลกระทบอื่นใดต่อการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโ ยชน์ของ
กองทุนและหรือผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ผู้สนใจสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึน้ 
(ถ้ามี) ตามวันเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้หากยอดรวมการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายครั้งแ รกก่อนกำหนด โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
5.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน : 
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ คู่มือการลงทุน คู่มือภาษี ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมาย
กำหนด (ถ้ามี)  ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการในระหว่างเวลาทำการของ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ สำหรับการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก หรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคย
เปิดบัญชีกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือภาษีอากรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทาการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน และจะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม 
โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี
กองทุนรวมดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น 
 

กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 

กรณีผู้สั่งซื้อเป็นนิติบุคคล 
- สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ ลงนามของ  
นิติบุคคล 
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม 
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือเอกสารอื่น
ใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
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ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน สั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิอื่นใด และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความ
ประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินจากการชำระบัญชี
กรณีเลิกกองทุน 
 
 

5.2.2.วิธีการ วัน เวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน  
5.2.2.1. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องดำเนินการเปิดบัญชี
กองทุนก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
เปิดบัญชีกองทุนรวม ตามข้อ 5.2.1 พร้อมสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกโดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อ
แสดงความจำนงในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน  และชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มมูลค่า รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ 
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) นำส่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
5.2.2.2.  วันเวลาสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  
ครั้งแรกตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet) หรือเว็บไซต์ที่ www.phillipasset.co.th 
5.2.2.3.  ราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั ้นต่ำตาม “ข้อ 2.6 มูลค่าขั ้นต่ำของการสั่งซื้อ 
ครั้งแรก”  
5.2.3. การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
ผู้ส่ังซื้อต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเตม็ตามจำนวนท่ีส่ังซื้อโดยสามารถชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือ
คำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยลงวันท่ีตามวันท่ีที่ซื้อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน  ผู้ส่ังซื้อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ดังต่อไปนี้ 
 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแส
รายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแส
รายวัน 
-  “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 15 บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารเกียตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ บัญชีประเภทกระแสรายวัน 



PWINRMF 

 

41 
 

กองทุนเปิดฟลิลิปเวิลด์อนิโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 
PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND 

-  “บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์อง 
ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้ด้านหลังเช็ค หรือดราฟต์นั้นด้วย 
 
ทั้งนี้ การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชำระดว้ยเงินสด ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องสามารถเรียก
เก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวัน และเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว  เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
และสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
หลังจากที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว     
ผู้ส่ังซื้อจะได้รับหลักฐานการรับชำระเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  ทั้งนี้การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ 
ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือ
คำส่ังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าว และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว 
 
ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
เงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั่งซื้อ หรือบัญชี
กองทุนที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดจะนำเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมชอ่งทางดงักล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้า โดยจะแจ้งช่องทางที่
เพิ่มเติม โดยระบุมาพร้อมกับการยื่นหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุน 
 
5.2.4. การจัดสรรหน่วยลงทุน  
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ
หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว 
แต่หากในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั่งซื้อ
โดยใช้หลักการ “ส่ังซื้อก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) ตามวันเวลาที่ได้รับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนพร้อมกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะทำการจัดสรรมูลค่าเงินทุน  
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เมื่อของโครงการคงเหลือที่มีอยู่ทั้งหมดตามสัดส่วนมูลค่าที่สั่งซื้อ (Pro Rate) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไม่จัดสรรตามวิธีการที่บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม  โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
5.2.5. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่าจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 
ราย หรือในกรณีอื่นใดที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุน และถือว่า
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลงและบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินซื้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์  ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่
สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลานั้น ให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนด้วย เพื่อ
ประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำเนินการเป็นประการอื่นได้ 
 

5.2.6. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
5.2.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณี
หน่ึงดังต่อไปนี ้
(1) กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่
ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการ ได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน 
(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงินเป็นต้น 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี ที่
บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
การบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นว่าการหยุดรับคำส่ังซื้อหรือสับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(6)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ 
(6.1)   พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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(6.2)   นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว 
(6.3)   หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(6.4)   ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดำเนินการดังกล่าว 
(6.5)   กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 6.1-6.4  
บริษัทจัดการจึงสงวนสิทธที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
5.2.6.2  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติ
จัดตั้งและจัดการกองทุนของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อนผันจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1)  มูลค่าของหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้มีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป 
(2)  ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการท่ีได้รับ
อนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
อย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน  “ข้อ 5.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” 
5.2.6.3 การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที
กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  

• บริษัทจัดการ 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

• วิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 
 
6.2  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือ
การลงทุน คู่มือภาษี และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่บริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนสำหรับผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมัญชีกองทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ 
ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5.2.1 ในการขอเปิดบัญชีกองทุน 
 
ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุน
ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
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6.2.1.  วิธีสั่งซื้อหน่วยลงทุน  
ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการจัดให้มี  หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต  ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด สำหรับราคาขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขาย และจำนวน
หน่วยลงทุนท่ีผู้ซื้อจะได้รับ ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่ อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
 
6.2.1.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(1) ผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือการ
ลงทุน และเอกสารอื่นใดที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ผู้สนับการขายหรือรับซื้อคืน  
(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อครั้งแรกเป็นมูลค่าขั้นต่ำตามข้อ 2.6 และสั่งซื้อครั้งถัดไปเป็นมูลค่าขั้นต่ำตามข้อ 2.7 โดยไม่จำกัด
มูลค่าสูงสุดในแต่ละวัน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการส่ังซื้อครั้งแรก) และคำส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจนและนำคำขอเปิดบัญชกีองทุน (ถ้ามี) และคำส่ังซื้อพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ได้สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว  
กรณีผู้ส่ังซิ้อหน่วยลงทุนส่งคำส่ังซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดกต็าม 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการขายหนว่ยลงทุนดังกล่าว ให้แก้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
(3) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียเก็บเงินได้ในเขต
หักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรับคำสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อ
เท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว จะต้องลงวันท่ีที่ส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายตามชื่อบัญชีที่ระบุในข้อ 5.2.3 
(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายใน
วันเดียวกันของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งที่ส่ังซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ส่ังซื้อ
ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ถัดไปน้ัน หากเช็คหรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการ
ขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อนั้นและจะส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ภายในวันรุ่งขึ้นนับ
จากได้รับเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ  

 (5) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่า ซื้อ
หน่วยลงทุนจากผู้ซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเป็นไปตามวธิีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกำหนด   
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(6) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ
ขอคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ 

 (7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

 (8) การเพิม่หน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น  
(9) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
(10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
6.2.1.2 การส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกับบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
พร้อมทั้งเช็ค หรือดราฟต์ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายตามชื่อบัญชีที่ระบุในข้อ 5.2.3 
   และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี ้
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 
   เลขที่ 849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม. 10500  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการสามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคำส่ังซือ้หน่วยลงทุนได้เป็นวันทำการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น
สำหรับราคาขายหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคาขาย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ ทั้งนี้สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุน
ของบริษัท 
จัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1.1 ข้อ (5) ถึง (10) 
 
6.2.1.3 บริการหักบัญชีสม่ำเสมอ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจําตามช่วง เวลาโดย
ยื่นคำขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการส่ังซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกเป็นมูลค่าขั้นต่ำตามข้อ 2.6 และสามารถทำรายการซื้อหน่วยลงทุน
ครั้งถัดไปด้วยวิธีการหักบัญชีสม่ำเสมอเป็นมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาท 
(2) เมื่อผู้ถือหน่วยทํารายการซื้อหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารอย่างสม่ำเสมอ บัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยจะถูกหักในจํานวนที่ผู้ส่ังซื้อระบุไว้ในการทํารายการในแต่ละครั้ง และจํานวนเงินท่ีถูกหักดังกล่าว จะถูกโอนมายังบัญชี
เงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
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(3) คําสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วและบริษัทจัดการสามารถจัดสรร
หน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่
กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1.1 ข้อ (5) ถึง (10) 
 
6.2.2  การจดัสรรหนว่ยลงทุน : 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ตามที่ส่ังซื้อและได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียง
หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียง
บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
6.2.3  การคนืเงนิค่าซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับ ตั้งแต่วัน
ทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ สำหรับดอ กเบี้ย และ/  หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนำรวมเข้าเป็นทรัพย์ สินของ
กองทุน  
 
6.2.4  เงื่อนไขการขายหนว่ยลงทุน  
6.2.4.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณี
หน่ึงดังต่อไปนี ้
(1) กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่
ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการ ได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน 
(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงินเป็นต้น 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี ที่
บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
การบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นว่าการหยุดรับคำส่ังซื้อหรือสับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(6)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ 
(6.1)   พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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(6.2)   นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดังกล่าว 
(6.3)   หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(6.4)   ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้ งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดำเนินการดังกล่าว 
(6.5)   กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 7.1-7.4  
บริษัทจัดการจึงสงวนสิทธที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
(7)  กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 10 “การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11 “การ
ไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง” ข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ 16 
“วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 
6.2.4.2  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และวิธีการ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในโครงการน้ีแล้ว 
 
6.2.5 วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตามวันท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
(Fund Factsheet) หรือเว็บไซต์ที่ www.phillipasset.co.th 
 

- การสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน สามารถส่งคำสั ่งซื ้อได้ตั ้งแต่เวลา               
8.30 – 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ www.phillipasset.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการ และหรือกำหนดวันเวลารับคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.phillipasset.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 
 
6.3  การสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

หรือช่องทางอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 

http://www.phillipasset.co.th/
http://www.phillipasset.co.th/
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7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับใบคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ทุกวันทำการในระหว่างเวลาทำการ และสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต  
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มช่องทางการส่ังขาย หรือแก้ไขวิธีการส่ังขาย หรือแก้ไขอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการส่ัง
ขายทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการ
ทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติ
เมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยการขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่
ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนมิใช่ด้วยเหตุเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
บริษัทจัดการมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด โดยคำนวณจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
สำหรับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
 

7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-15.30 น. ที่
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  หรือทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่ว ย
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ลงทุน โดยต้องกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ใน “คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคำ
ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเ้ป็นหลักฐานในการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดง
ตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับ
ให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีมีการส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน  หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับ
เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail) แล้ว 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว 
(2) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนในใบคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทำให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 
(3) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ส่ังขายคนืหน่วยลงทุนส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) 
หรือเป็นไปตามวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด 
กรณีเอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวและบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคำส่ังขายเพื่อประกอบในการทำรายการเพิ่มเติมในกรณีท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน 
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน ตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญ (Fund Factsheet) หรือเว็บไซต์ www.phillipasset.co.th 
 

- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถทำรายการได้ตั้งแต่เวลา       
8.30 – 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนจะกำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านเว็บไซต์ที่  www.phillipasset.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
 

http://www.phillipasset.co.th/
http://www.phillipasset.co.th/
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อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลง วิธีการและหรือกำหนดวันเวลารับคำส่ังขายคนื ทั้งนี้ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งใหประชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.phillipasset.co.th หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม 
 
7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 
5 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศซึ่ง
บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น 
 
ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอน หรือนำเงินเข้าบัญชีที ่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการ           
ขอสงวนสิทธิที ่จะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจาก
วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ 
 
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชำระค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม 
เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่า
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้ทาง
โทรศัพท ์หรือติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 
(2) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่ว ย
ลงทุนจำนวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ
ภาษี (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน     
5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น 
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(3) ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
8.1  ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

• บริษัทจัดการ 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
หรือช่องทางอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 
การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีระบุในรายละเอียดโครงการ 
 
สำหรับการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และหรือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
อื่นได้เท่านั้น 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิหากอนาคตเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกับ
กองทุนรวมประเภทอื ่น โดยก่อนเปิดให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  
www.phillipasset.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณา
เห็นว่าการหยุดรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
8.2.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
8.2.1.1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
 
(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน 
(ข) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ให้กรอกรายละเอียดในคำขอสับเปล่ียนกองทุนให้ครบถว้น 
โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่
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ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำไปยื่นกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอสับเปล่ียนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
อนึ่ง ในระยะแรกการทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สามารถทำได้โดยให้ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินที่สามารถทำได้ โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทท่ี www.phillipasset.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
(ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่
ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ 
(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น
มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 
(ฉ) นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการของกองทุน
ปลายทางภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว 
 
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตาม
ข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกรายการคำขอสับเปลี่ยนดังกล่าว  พ ร้อมทั้งไม่คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้เรียกเก็บไว้แล้ว 
 
8.2.1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
 
(1) กรณีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนต้นทาง : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีวามประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง)  ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำไดด้ังนี้ 
1.  ติดต่อไปยังบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ก่อน เพื่อกรอกใบคำส่ังซื้อ
เพื่อการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำสำเนาใบคำส่ังซื้อดังกล่าวมาติดต่อ
กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง 

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนเขา้มาติดต่อบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อกรอก
แบบฟอร์ม “คำขอสับเปล่ียนหน่วยลงทุน” เพื่อการขายหนว่ยลงทุนออกจากกองทุนเปิดฟิลลิปเวลิด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียง
ชีพ โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนของกองทุนที่ต้องการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งผู้ถือหนว่ยลงทนุต้องยื่นสำเนาแบบฟอรม์คำส่ังซื้อเพื่อการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื่อการ
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เล้ียงชีพปลายทางให้บรษิัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนซึง่เป็นกองทุนต้นทางด้วย เพื่อบริษัท
จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะได้ทำรายการรับคำขอสับเปล่ียนกองทุนฯ 

ทั้งนี้  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการสับเปล่ียนมากกวา่จำนวนหน่วยลงทนุหรือมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในทะเบียน ผู้ถือหนว่ยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจดัการมีสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธคำขอสับเปล่ียนดังกลา่ว 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการ “คำขอสับเปล่ียนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น
เพื่อการเล้ียงชีพ” เรยีบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำขอสับเปล่ียนกองทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

3. นายทะเบยีนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการของกองทุน
ปลายทางภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ดงักล่าวแล้ว  
ทั้งนี้ กรณีบริษัทจดัการยกเลิกคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีคำส่ังไว้แล้ว นายทะเบยีนไม่ต้องจดัทำหนังสือรับรองดังกลา่ว 

 

(2) กรณีกองทุนภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการเปน็กองทุนปลายทาง : 
ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการอื่น (กองทุนต้น
ทาง) มายงักองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) ให้สามารถทำได้โดย 

1. ติดต่อไปยังบริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุนปลายทางเพื่อกรอกแบบฟอร์ม “คำขอ
สับเปล่ียนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปดิฟิลลิปเวลิด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ” โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงินท่ี
ต้องการสับเปล่ียน ณ วันที่ยื่นคำส่ังสับเปล่ียน เนื่องจากบรษิัทจัดการต้องรอเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง
ก่อน ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนต้องให้สำเนาคำขอสับเปล่ียนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน
เข้ากองทุนเปดิฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ ให้กับผู้ลงทนุนำไปยื่นต่อบริษัทจดัการหรือนายทะเบยีนของกองทุนต้น
ทาง 

อนึ่ง หากผู้ลงทุนที่ต้องการทำคำขอสับเปล่ียนกองทุนเพือ่การซื้อหน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการ
เล้ียงชีพยังไมเ่คยเปิดบัญชีกองทนุดังกล่าว ให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนเปดิบัญชีกองทุนปลายทางก่อน 

2. ผู้ลงทุนติดต่อบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อทำคำส่ังขายคืนเพื่อสับเปล่ียน
กองทุน โดยผู้ลงทุนต้องนำสำเนาคำขอสับเปล่ียนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดฟลิลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อ
การเลี้ยงชีพ ตามข้อ 1. ไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อให้บริษัทจดัการ
ของกองทุนต้นทางชำระเงินตามจำนวนที่ลูกค้าขายคืนหน่วยลงทนุเพื่อสับเปล่ียนกองทุน และจดัสง่ให้กับบรษิัทจัดการพร้อม
สำเนาหนงัสือรับรองการโอนหนว่ยลงทุนมาใหด้้วย ภายใน 5 วันทำการนับตัง้แตว่ันถดัจากวันท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่สมบูรณด์ังกล่าวแล้ว 

3. เมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินเข้าบัญชีจองซื้อตามที่ระบุขา้งต้นเรยีบร้อยแล้ว จะถือวา่คำขอสับเปล่ียนฯ มีผลสมบูรณ์ในการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพื่อมาซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิปเวลิด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ จำนวนเงินในการส่ังซื้อต้องไม่
น้อยกวา่มูลคา่ขั้นตำ่ในการส่ังซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกหรือครัง้ต่อไป (แล้วแต่กรณี) และหากจำนวนเงินท่ีทำคำขอสับเปล่ียน
กองทุนมาซื้อกองทุนปลายทางไม่เข้าเงื่อนไขขั้นต่ำในการซื้อครัง้แรกหรือครั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) บริษัทจัดการของกองทุน
ปลายทางจะยกเลิกคำขอสับเปล่ียนดังกลา่ว และนายทะเบยีนจะแจ้งผู้ถือหนว่ยลงทุนรับทราบ ท้ังนี้ ค่าธรรมเนยีมการ
สับเปล่ียน (ถ้ามี) หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บไว้แล้ว จะไมค่นืให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

4. นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื้อใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
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การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 
8.2.2 การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน  ตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือ       
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) หรือเว็บไซต์ www.phillipasset.co.th  
 

กรณีทำคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถทำรายการได้ตั้งแต่
เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ที่ www.phillipasset.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม  
 
8.2.3 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
8.2.3.1 กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
สำหรับราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัทำการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับคำส่ังสับเปล่ียนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้า
มี) ท่ีสมบูรณ์ และได้ทำรายการสับเปล่ียนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ 
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
8.2.3.2 กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 
สำหรับราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัทำการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับคำส่ังสับเปล่ียนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ท่ี
สมบูรณ์ และได้ทำรายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
 
8.2.4 เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปฏิเสธการทำ รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
ต่างประเทศได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งคำส่ังซือ้ขายในวันทำการแรกที่กองทุนหลักเปิดให้ทำการซื้อขายได้ และให้ถือว่า
วันทำการถัดไปของประเทศที่ลงทุนในกองทุนหลักเป็นวันทำการซื้อขาย หรือในกรณีอื่นใดบริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่
เห็นสมควรและเหมาะสม รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกรณีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้าม)ี 

http://www.phillipasset.co.th/
http://www.phillipasset.co.th/
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หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำส่ังสับเปล่ียนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำ
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที ่จะไม่
ดำเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนน้ันๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ส่ังสับเปล่ียนก่อนการดำเนินการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นว่าการหยุดรับคำส่ังสับเปล่ียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน/โอนย้ายหน่วยลงทุน กรณีเลิกโครงการตามหัวข้อ “การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม” ในหนังสือ
ชี้ชวนของกองทุนว่าด้วยเรื่อง การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอน
เงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทางบริษัทจัดการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองอื่น
ของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการมีข้อกำหนดในการเลือกบริษัท
จัดการปลายทาง โดยจะเลือกกองทุนที่มีลักษณะการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสำหรับผู้ถือหน่วย
ลงทุนทำการแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าวไว้ในใบคำส่ังซื้อกองทุนรวม 
 
9. การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน  และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ 
 
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที ่เข้าเหตุดังต่อไปนี้  โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2) มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนที่ไม่ ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนที่
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
(3) มีคำสั่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที ่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนที่ไม่
ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ถูกต้อง 
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10.2 การเลื ่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่
ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐาน
การได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1)  หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2)  
ใหส้ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าว
แทนก็ได ้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว  ให้บริษัท
จัดการกองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำส่ังขายคืนก่อนหลัง 
 
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ 
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงา น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สามารคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุน
รวมได้ลงทุนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงดังนี้ 
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(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 
(5) อยู่ในระหว่างการดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของ
บริษัทจัดการอันเนื่องมากจากการท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดกา ร
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
 
11.2 เมื่อปรากฎเหตุ ตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่
ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำส่ังซื้อ หรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือคำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลแล ะ
รายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
(3) ในกรณีที ่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำส่ังขายคืนหรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) 
(3) หรือ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวนัเปิดรับคำส่ังซือ้ 
คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อ
คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการ
เปิดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้ 
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11.3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำ
สั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งไว้แล้วทราบ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบดว้ย
วิธีการใดๆ โดยพลัน 
 
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคำส่ังซื้อคำส่ังขายคืน หรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
 
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
13.1 การจัดสรรหน่วยลงทุน  
ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ส่ังซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน 
 
 

13.2 การโอนหน่วยลงทุน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้ 
 
14. การจ่ายเงินปันผล : 
-ไม่จ่าย- 
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 
 
15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
 
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.95 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเพดานค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงอัตราภาษีมูลคา่เพิ่ม การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมายที่ประกาศกำหนดใน
อนาคต โดยการเปล่ียนแปลงเพดานค่าธรรมเนียมดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
 
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน : 
 
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 
 
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม* ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมผู้รักษาทรัพย์สินในต่างประเทศและค่าทำรายการในต่างประเทศแล้ว ทั้งนี้อัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนรายปี : 
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม* ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : -ไม่มี – 
 
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : -ไม่มี – 
 
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
(1) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม 
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(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจา ก
บัญชีซื้อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน และค่าใช้จ่ายในการนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดการเผยแพร่ความรู้ 
โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจัดสัมมนาจัดอบรมแนะนำกองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธ ิ
(4) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกรอบปี
บัญชี ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทำค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจำปี 
รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงาน และจดหมายต่างๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง 
(5) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอาการแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่า
พาหนะ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน  ฯลฯ อีกทั้ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย 
(6) ค่าจัดทำ และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทำรายการของกองทุนรวม 
(7) ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์หรือตราสาร 
ต่าง ๆ ภาษี อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอน และรับโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในกา ร
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
อื่นใดที่ทำให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินน้ันได้ 
(8) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู ่ในประเทศ และต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการ
ดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม 
(9) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม หรือเมื่อได้รับคำส่ังจากสำนักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(10) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่นแทน
เงิน 
(11) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่
เกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน หรือมีไว้ในทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น การจัดหาให้
ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ่ยนเงินตร า
ต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั่วไป ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงนิตรา ค่าประกันความเส่ียงจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ทั้งที่เกิดในประเทศไทย และต่างประเทศ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งใน และต่างประเทศ 
เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น 
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(12) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
หน้ีของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าประกันการเดินทาง เป็น
ต้น 
(13) ค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ 
(14) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการชำระราคา รับชำระราคา ส่งมอบ หรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนยีม
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ ( Settlement Advance/ Contractual 
Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ เป็นต้น 
(15) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน 
(16) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทางผู้ให้บริการ
และ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการใช้บริการตามที่จ่ายจริง 
ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี 
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในระยะแรก โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิหากจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เรียกเก็บได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วย
ลงทุน 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ บริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี 
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ่ใช้คำนวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะหัก
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนติดต่อกันมากกว่า 1 ปี 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี 
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในระยะแรก โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
หากจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันส่งคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มีหลายเงื่อนไข 
 
1) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
- กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
โดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันส่งคำส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท โดยจะเรียกเก็บเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
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- กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนติดต่อกันมากกว่า 1 ปี บริษัทจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน 
 
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเป็นผู้เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยตรง เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขการลงทุนของกรมสรรพากร 

 
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
2) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
ในอัตราไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ  
 
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเป็นผู้เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย 
ลงทุนโดยตรง เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขการลงทุนของกรมสรรพากร 
 
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด 
 
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 
- ค่าธรรมเนียมในการออกใบสำคัญหน่วยลงทุน : ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด 
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ : ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด 
 
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 
 
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : ตามที่จ่ายจริง 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที ่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ 
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15.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 
บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1-15.2.3 เป็นรายวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของ 
กองทุนเป็นรายเดือนหรือตัดจ่ายตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมตาม 15.2.6 ข้อ (1) ถึง (17) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการ
ด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที่จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ดังกล่าว ในงวดเดียวหรือเฉล่ีย
ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใด
ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนอง
เดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
15.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 

15.5.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการ
ดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน  3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 
 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อ 15.5.1 แล้ว 
 

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ  และต้องเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดย
อย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำดังกล่าวได้ ทั้งนี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่
บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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(ก) ในกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ดังกล่าว 
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะต้องได้รับมติพิเศษ 
 

ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2)(ก) มิให้นำมาใช้กับกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ  
 

15.5.3 บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ  15.5.1 หรือข้อ 15.5.2 (2) ให้
สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 

15.6 หมายเหตุ : 
* มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2.1-15.2.3 นี้ เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด
ของกองทุนรวม ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยยังไม่หักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันท่ีทำการคำนวณ 
 
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 
16.1 วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ 
 
16.2 เงื่อนไขพิเศษ : 
(1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด 
โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ี
กองทุนลงทุนในประเทศไทย ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปล่ียนค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อ (BID) และราคาเสนอขาย (OFFER) ที่ประกาศโดย Bloomberg โดยใช้ข้อมูลอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่าสุด ณ 16.00 น. หรือเวลาใกล้เคียงที่สุดถัดจากเวลาที่กำหนดของวันคำนวณมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง กำหนดวัน และเวลาของข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่า และ
ราคาดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้อง หรือเหมาะสมกับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเพื่อลดความเส่ียง ป้องกันผลกระทบในทางลบ
หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
(2) บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทำการ ภายใน 2 วันทำการถัดไป เว้นแต่วันทำการคำนวณ
นั้นตรงกับวันหยุดของต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุ นหรือวันตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ 
(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการ
ถัดไป ทั้งนี้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้ อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป 
(2.4) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวใ น
ช่องทางที่เหมาะสม เช่น ประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ เป็นต้น และภายในระยะเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซึ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดำเนินการตาม (2.1) - (2.3) ได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่ได้รับราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ
ทรัพย์สินมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน อันเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศสถาบันการเงินต่างประเทศที่ติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ปิดทำการ หรือเกิด
เหตุการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหลักทรัพย์หรือมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันทำการถัดจากวันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีท่ีวันทำการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทำการในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ราคา 
หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุนล่าสุดที่มีเป็นฐานในการคำนวณ ทั้งนี้ 
เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรจะใช้ราคาอื่นท่ีเหมาะสมกว่าแทน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่
คำนวณนั้น 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด 
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(3) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ จำนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ ทศนิยมตามหลัก
สากล 
(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสำหรั บ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำ นวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำ แหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 
ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด 
(4) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ (2) 
(4.1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้น
เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฎเหตุดังกล่าว 
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์บริษัทจัดการ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ ท่ีทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง 
 
16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
16.4.1 ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึ ง
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่
ถูกต้องภายใน 7 วันทำการนับแต่วันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของ
บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่า วจะมีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง 
(2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
(3) สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มูล ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 



PWINRMF 

 

68 
 

กองทุนเปิดฟลิลิปเวิลด์อนิโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 
PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วย
ลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้อง
นับแต่วันท่ีบริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 
16.4.2 ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันท่ีพบราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
(1) จัดทำ รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่ารา คา
หน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วย
ลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภาย ในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่ง
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะมีรายการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง 
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ 
(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และ วัน
เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ตาม (1) 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขาย
คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5
วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 
(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการ นับ
แต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา เว้นแต่ในกรณีที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 
16.4.3 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง 
เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง เป็น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แกก่องทุนรวมเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมี
มูลค่า เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็น 
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย 
ลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุน 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังนี้ 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่ว น
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัท
จัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ ายเงินของบริษัท
จัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ย
บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่
มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน ์
รับรองข้อมูลในรายงาน การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคา 
ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทน 
กองทุนรวมเปิดก็ได้ 
16.4.4 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ : 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 
 
17.5. ที่ปรึกษา : 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี 
 
17.6. ผู้สอบบัญชี : 
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร 
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 
ชื่อ :  นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
ชื่อ : นางสาวรฐาภัทร ล้ิมสกุล 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) : 
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม : 
18.1. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม 
 
18.2. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
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18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ การให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ดำเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ 
 
บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้สำนักงานทราบ  รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี ้ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีมติให้แก้ไข 
 
19.1  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้  บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบ แทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความ
เห็นชอบก็ได้ 
(1) การเปล่ียนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทำให้สิทธิท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง 
(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน 
(4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
แล้วแต่กรณี ตามข้อ 16 
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและ
ความเส่ียงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
 
19.2  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วธิีการขอมตผู้ิถือหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมตพิิเศษมีจำนวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการ
ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมติ
นั้น 
 
19.3 การแก้ไขโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว 
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้ 
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสำคัญ 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน 
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อ  15.5 (1) 
 
19.4 ในกรณีที ่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 
หรือตามที่กำหนดในประกาศที่ สน.38/2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ในกรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด  โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ำด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษ ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง  ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 
19.5  การควบรวมกองทุน 
กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติผู ้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk 
spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโรงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว  
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk 
spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
ดังกล่าว 
ทั้งนี ้จะเป็นไปตามกฎ ข้อกำหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ำหนด หรือจะกำหนดต่อไป 
 
19.6 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้ง
การดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน และหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ : 
 

20.1 การกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน 
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวม ได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
20.2 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้ 
 
20.3 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(1) สิทธิและหน้าที่เกี ่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร ลงวันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2544 
(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได ้สำหรับเงินไดเ้ท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 
(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุ
สูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
(5) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที ่93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
(6) กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหรือกฎหมายภาษีอากรอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องที่จะมีขึ้น ในอนาคต 
 
20.4 หนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) ศึกษาคู่มือการลงทุน และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน 
(2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
(3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดำเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืน หรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
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20.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ( Soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำ เป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วย
ความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
 
20.6 บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล
เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตาม
คำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และ/หรือ ภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว 
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
เพื่อให้เป็นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงาน ผู้มีอำนาจ  ทั้งนี้บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client : KYC) และการ
พิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้ง
การเปล่ียนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ และ/หรือ 
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว 
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชี
เพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการ
อื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง 
 
20.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
20.8 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ 
(1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงสาขาของนติิ
บุคคลดังกล่าว 
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(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับ หน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดำเนินการดังกล่าว 
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 
บริษัทจัดการจึงสงวนสิทธท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
 
20.9 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่
อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวร
ในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น 
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี
คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน
การเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแตป่ี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงนิของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่า ว
ก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถ
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ดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ
ทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี ่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ ่งรวมทั้งผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสี ย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)
ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการ 
เงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณทีี่ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการข อ
สงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ใน
คำขอเปิดบัญชี 
(1) ไม่รับคำส่ังซื้อ/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
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เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
20.10 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอยา่งอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างองิ
ที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางหลักทรัพย์ 
 
20.11 ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีระบบในการตรวจสอบการซื้อหรือขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
20.12 บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วย
ลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
 
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการตามกรณีต่างๆ ดังนี้ 
(1.1) กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานได้ 
 1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ 
 2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
(1.2) กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาดำรง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทาง หรื อ
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน 
 1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดำรงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.  ให้สามารถ
กลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ 
 2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื้อขาย 
 3. เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรง
เงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โด ญ
การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไป
เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการดำเนนการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายใหมเ่ข้า
บริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการ 
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อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีบริษัท
จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(interval fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซื้อคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นน้ัน
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น 
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล 
ผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
 
1. บริษัทจัดการ : 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม 
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทรศัพท์ (662) 635-3033 โทรสาร (662) 635-3040 
  www.phillipasset.co.th 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
(1) การบริหารกองทุนรวม 
ก) ยื ่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก 
ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด 
ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุน
ไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 
ง) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น แล้วแต่กรณี 
ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทำการสุดท้ายของทุก
เดือนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทำการท่ี 20 ของเดือนถัดไป 
ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนและหรือคำส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ฌ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม ข้อ 19. “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
 
 
 

http://www.phillipasset.co.th/
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(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม 
(ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวม ตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อ 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราที่กำหนดไว้ใน “ข้อ 15. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
 
(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม 
(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
อื ่นแทน ตามเงื ่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที ่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ทั้งนี ้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 
(ง) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนรวม เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน  
(จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
(ฉ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย โดยเสีย
ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีต้องเสียค่าตอบแทน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าตอบแทนนั้น 
(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และ ดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใดๆ เพื่อการรับชำระหนี้หรือเพื่อปกป้องสทิธิ
ประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม 
 
(4) การดำเนินการเพื่อมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 
(4.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจำกัดดังกล่าวด้วย 
(4.2) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึง
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน หากมีการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 
(4.3) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม บุคคลเดียวกันใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุน และดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการ เมื่อพบการถือหน่วยลงทุนที่
ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 
(4.4) เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการ
ถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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(1) กรณีการเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(ก) รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ การราย
งายดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนด้วย 
(ข) เปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ให้ผู้ลงทุน
ทราบในช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุนครั้งแรกของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด และต้องปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้นายทะเบียนแจ้งบริษัทจัดการทราบ หากมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย 
(ค) แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น 
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั้นถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจำกัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่กำหนดเวลาซื้อขาย หน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันนาน
กว่าสองเดือน ให้ดำเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของกำหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป 
(2) กรณีการเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม หรือเป็นกรณีได้รับยกเว้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (1) (ข)  
(4.5) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) 
 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนั้นดำเนินการตามข้อกำหนดในข้อผูกพันในส่วนที่
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และการนับคะแนนเสียงข้องผู้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อมี
การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดตามข้อ (4.1) และ (4.3) ข้อ (4.4) (1) (ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับการ
ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (4.4) (1) (ก) ให้บุคคลที่มีชื่อเ ป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวรายงานต่อ
บริษัทจัดการแทนการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 
 
(5) การดำเนินการอื่น ๆ 
(ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
(ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 
(ง) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แกผู้่ถือหน่วย
ลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปี
บัญชีนั้น ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามข้อ จ) ตามปีปฏิทินให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแ สดง
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญชี 
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(จ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้อง
ขอ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทำ และส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชีให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและ
ส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับรอบปีบัญชีนั้น 
(ฉ) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินปีบัญชีนั้น 
(ช) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 
และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วันท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น 
(ซ) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ทุกวันทำการน้ัน 
(ฌ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการ 
(ญ) จัดทำรายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีท่ีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ่มเติม 
(ฎ) จัดให้มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16 
(ฏ) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
(ฐ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ฑ) ยกเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม” 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อ
ผูกพัน หรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : 
ในกรณีที ่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื ่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ 
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :เลขท่ี 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864 
โทรสาร : 0-2283-1298 
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน ์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ 
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ คู่สัญญาตกลงกันว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติงานดังนี้ 
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติหนังสือชวนของกองทุน ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้
กับผู้ถือหน่วยลงทุน และตามที ่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท้ังที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึง ได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของ
กองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และ
เงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าไว้ในบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีทรัพย์สิน 
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระ
หรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามคำส่ังของบริษัทจัดการ 
(4) จ่ายเงินหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร 
(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การ รับเงินปันผล และ
ดอกเบี้ย การจองซื้อหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครอง
หลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ 
(6) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการ
ปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ 
(7) จัดทำรายงาน และบัญชี ดังต่อไปน้ี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ 
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(7.1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถงึผลในการดำเนินการตามคำส่ังของบริษัทจดัการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ 
การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่น ๆ 
(7.2) จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้ 
(7.3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 
(7.4) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน 
(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวน
หน่วยลงทุนที ่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน ที ่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว 
(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่
เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการ
จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชี และ/หรือรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินปี
บัญชี หรือวันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น 
(11) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน
ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 
(12) สรุปรายงานที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมเป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทิน
และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วัน นับแต่วันส้ินสุดไตรมาสนั้น 
(13) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน 
(14) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศกำหนดให้เป็น
หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน ์
(15) ในกรณีท่ีมีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ดังนี ้
(15.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน 
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(15.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ในกรณีท่ีผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ โดยไม่ชักช้า 
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ห รือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล 
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้หากเห็นว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไม่ส ามารถ
จำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(18) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของประเทศนั้น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพ ย์สินของกองทุน โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะนำทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที่
ตัวแทนนั้นด้วย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้น
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
การเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังนี้ การเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้ 
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1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือ 
2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 
3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎหมายอื่นใด อันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถที่จะตกลง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็น
การเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลั กษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 90 วัน หรือ 
4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจำนวนหน่วยลงทุนที่
ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ 
5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมไป
เปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง 
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ย
กว่า 30 วัน หรือ 
6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบ หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัท 
จัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไข
เสร็จสิ้น 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และ
เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน 
ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังเป็นอย่างอื่น 
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นใน
กรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามหัวข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องทำ
หน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนนั้น
ตลอดจนถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้ง หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำหน้าที่ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมายจะมีคำส่ังเป็นอย่างอื่น 
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ในกรณีผู ้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุนรวม ห รือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอก
เลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :เลขท่ี 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864 
โทรสาร : 0-2283-1298 
และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศอื่นใด และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้น
เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด 
 
3. ผู้สอบบัญชี : 
ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
ที่อยู ่:  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด (มหาชน)  
เลขที ่100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท ์:  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
   
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร 
ที่อยู ่:  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด (มหาชน)  
เลขที ่100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท ์ : 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ :  นางสาวชมพูนุช แซ่แต้ 
ที่อยู ่:  บริษัทพีวี ออดิท จำกัด (มหาชน)  
เลขที ่100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท ์: 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ :  นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
ที่อยู ่: บริษัทพีวี ออดิท จำกัด (มหาชน)  
เลขที ่100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  



PWINRMF 

 

90 
 

กองทุนเปิดฟลิลิปเวิลด์อนิโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 
PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND 

โทรศัพท ์: 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ : นางสาวรฐาภัทร ล้ิมสกุล 
ที่อยู ่: บริษัทพีวี ออดิท จำกัด (มหาชน)  
เลขที ่100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท ์: 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของผู้สอบบัญชี 
ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 
ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :เลขท่ี 1222 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864 
โทรสาร : 0-2283-1298 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานก.ล.ต. ทราบ 
 
5. ผู้จัดจำหน่าย : ไม่มี 
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม คำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมตลอดถึงคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน 
(2) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการส่ังซื้อขายหน่วยลงทุน 
(3) รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อและชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุในโครงการ 
(4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ 
(5) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วย
ลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนใน
ภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ ่มเติม 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความ
เห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตัง้
จะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี 
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี 
 
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี 
9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 
 
9.2. ท่ีปรึกษากองทุน : - 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 
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12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี 
 
13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี 
 
13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : 
หน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะนำไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้ 
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทำการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถือ
อยู่ 
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้การชำระบัญชตีามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ระบุในข้อ 23 “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” 
 
13.7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 
สิทธิในการจำนำหน่วยลงทุน : 
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื ่อผู ้ถือหน่วยลงทุนได้
ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้ครบแล้ว 
 
สิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื ่อเปิดบัญชีผู ้ถือหน่วลงทุนต้องกรอกใบคำขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลและยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ 
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(ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและ
ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 
สิทธิในการได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่
สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” 
 
13.8. อื่น ๆ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 
การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 
(1)   เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทำการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  ทั้งนี ้เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทาง
ไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคำขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิใน
ฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสำคัญของกองทุน 
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(2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง และบริษัทจัดการได้ทำรายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตว่ัน
ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการน้ันๆ  ซึ่งบริษัทจัดการจะถือว่ายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ปรากฎ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนและตามข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุก
ฉบับล่าสุดที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดทำและนำส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี ้เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้
มอบให้แล้วแต่กรณี 
 
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก และส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน 
อย่างน้อยเป็นราย 6 เดือน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันดังกล่าว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้
แล้วแต่กรณี 
 
(4) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำ
การทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี 
(1) บริษัทจัดการจะจัดทำและนำส่งเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นปีปฏิทินที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพนำหนังสือรับรองนี้แนบเป็นหลักฐานพร้อมกับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด 
 
(2) บริษัทจัดการจะจัดทำและนำส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพอื่น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี 
 
ทั้งนี ้เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี 
14.4 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
สำหรับกรณีสั่งซื้อผ่านระบบ Fund Connext  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
(Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรร
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หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ
หรือคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว 
 
14.5 อ่ืนๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงให้กับผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และ
หรือเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผา่น
ทางเว็บไซต์ www.phillipasset.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
 
บริษัทจัดการจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อ
บริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ 
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
ไม่มี 
 
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้ 
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ 
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิใน
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินน้ันได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 

http://www.phillipasset.co.th/
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16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉล่ีย
เงินคืนเป็นอย่างอื่น 
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตรา
สารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 
 
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 
16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้                                              
 
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการ
กับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 
ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤติการณ์ว่า ผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นท่ีได้จากการชำระหนี้ก็ได้ 
ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว มารวมในการคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
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จ่ายในโอกาสแรกที่การเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่
ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการ
อาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎชื่อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนดเท่านั้น 
 
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ่จ ัดให้มีทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ่ออกตามมาตรา  125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสทิธิ
ใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณี
ดังนี ้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
สถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
 
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง : 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถือ
อยู่ 
 
ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
(1) กองทุนรวมอีทีเอฟที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่  2 ตามมติที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลาง
สมาชิก Executive Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
(2) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว 
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(3) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
(4) กองทุนรวมดังนี้  ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 
(ก) กองทุนรวมปิดที่มีข้อกำหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและได้กำหนดวันสิ้นอายุโครงการไว้อย่าง
แน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการขยายอายุโครงการ 
(ข) กองทุนรวมเปิดที่มีข้อกำหนดในโครงการว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว 
(ค) กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
(5) กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศดังนี้ ที่เป็นการลงทุนของผู้ลงทุนในต่างประเทศที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผา่น
บัญชีแบบไม่เปิดเผบชื่อ (omnibus account)  
(ก) โครงการ Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors  
(ข) โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes 
(ค) โครงการ Asia Region Funds Passport  
(6) กองทุนรวมที่มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้
ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 
 
 มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป 
 
 ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุ
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้
ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง  ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน  และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจ
ของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 
 
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี ้เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 
 
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
 (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้  ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 
 
 ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ 
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบรษิัท
จัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและ
ความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม 
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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22. การเลิกกองทุนรวม : 
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 
22.1.1 สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้ง และจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  หรือเพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สิน หรือธุรกิจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัท
จัดการกองทุนรวม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือ
ชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์ หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง 
และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถ
ดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง
แท้จริง 
 
22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
(1) หากปรากฏว่าจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด 
(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2 อันเนื่องมาจากจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ลดลงตาม (1)  
 
22.1.3 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำการ หรืองดเว้น
กระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 
 
22.1.4 เมื ่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ 
 
22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็น
กรณีที ่
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
(3) กรณีที ่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือ ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที ่มีนโยบายการลงทุนที ่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของโครงการได้อย่างเหมาะสม 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) กองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป 
(6) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยโดยรวม 
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22.2 การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 
22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ 
(1) ยุติการรับคำส่ังซื้อและคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำงานทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการการณ์ตามข้อ 22.1.2 โดยข้อมูลที่
แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น โดยจะโอนย้ายไป
ยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีมีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเดิม 
หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่มีความเส่ียงต่ำสุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(ข) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นอีกทอดหน่ึง ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังนี ้
1. เป็นการโอนย้ายตามคำส่ังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 
(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินท่ีได้จากการดำเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2  
(5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า 
 
เมื่อดำเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน 
 
22.2.2 กรณีเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุอื่นท่ีทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี ้ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทำการ  
(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ 
ณ สถานท่ี ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) เป็นต้น 
(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 
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เงื่อนไขอื่น 
กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี ้
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และ 
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทำการ และกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่าง
อื่นได้ สำหรับการดำเนินการเพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีมีความจำเป็น หรือสมควร 
 
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน : 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำ
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการ
อย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 
 
สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชำระ
บัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 
เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนท รัพย์สิน
ดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 




