
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทุนรวม  
ช่ือยอ่โครงการ : T-EQUITY    คร้ังท่ี : 37 
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2.1.1 จ านวนเงินทุน
โครงการเร่ิมตน้ 

 2,000,000,000.00  

2.1.1 หน่วย (จ านวน
เงินทุนโครงการเร่ิมตน้) 

บาท บาท  

3.5 นโยบายการกูย้มื (ถา้
มี) 

 บริษทัจดัการอาจกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซ้ือคืนในนามกองทุนรวมได ้ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด ทั้งน้ีจะ
ท าเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั้น 

 

3.13.1 ประเภททรัพยสิ์น
ท่ีสามารถลงทุนใน
ประเทศ 

บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย ์
ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ใหค้วาม
เห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของ
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน และหากบริษทั
จดัการพิจารณาเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาลงทุนภายใตแ้นวทางท่ีแกไ้ข เปล่ียนแปลงของ

บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจาก
หลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน 
ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภท
หรือลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืน และหากบริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่เป็น
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ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดงักล่าว โดย
ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทั้งน้ี ในกรณี
ดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยภายใต้
สถานการณ์นั้นๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั โดยจะไม่ถือวา่เป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ และถือวา่ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1 ตราสารทุน 
1.1.1 หุน้ 
1.1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (share warrants) 
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มเติมท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable 
Subscription Right: TSR) 
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นหุน้หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (share warrants) 
1.1.5 ตราสารทุนอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 – 
1.1.4 ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
1.2 ตราสารหน้ี 
1.2.1 พนัธบตัร 
1.2.2 ตัว๋เงินคลงั 
1.2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ์ และตราสาร Basel III) 

ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
พิจารณาลงทุนภายใตแ้นวทางท่ีแกไ้ข เปล่ียนแปลงของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน 
ดงักล่าว โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนการ
ด าเนินการ ทั้งน้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยภายใตส้ถานการณ์นั้นๆ โดย
ค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั โดยจะไม่ถือวา่เป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ และถือวา่ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน
แลว้ 
ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบติัของตราสารทางการเงิน
ทัว่ไป 
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1 ตราสารทุน 
1.1.1 หุน้ 
1.1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (share warrants) 
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มเติมท่ีโอนสิทธิได ้
(Transferable Subscription Right: TSR) 
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นหุน้
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (share warrants) 
1.1.5 ตราสารทุนอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทุน
ตาม 1.1.1 – 1.1.4 ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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1.2.4 ตัว๋แลกเงิน 
1.2.5 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
1.2.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้
1.2.8 ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหน้ีตามขอ้ 1.2.1 - 
1.2.7 ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
1.3 ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมีการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพจากตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนเป็นหุน้ โดยกองทุนไดรั้บหุน้มา 
บริษทัจดัการตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีไดม้าภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีกองทุน
ไดรั้บหุน้นั้น โดยในระหวา่งช่วงระยะเวลาดงักล่าว มิใหถื้อว่าบริษทัจดัการ
มีการลงทุนในหุน้ดงักล่าว) 
1.4 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrants) 
2. คุณสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพยสิ์นท่ี บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสาร
ตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี 
2.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าใหผู้ล้งทุนมีภาระผกูพนัมากกวา่มูลค่า
เงินลงทุนในตราสาร 
2.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้
เงิน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือ
แต่กองทุนไดด้ าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้าม
วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้อก
ตราสารได)้  

1.2 ตราสารหน้ี 
1.2.1 พนัธบตัร 
1.2.2 ตัว๋เงินคลงั 
1.2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ์ และตรา
สาร Basel III) 
1.2.4 ตัว๋แลกเงิน 
1.2.5 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
1.2.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็น
พนัธบตัรหรือหุน้กู ้
1.2.8 ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหน้ี
ตามขอ้ 1.2.1 - 1.2.7 ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
1.3 ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมี
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพจากตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนเป็นหุ้น โดย
กองทุนไดรั้บหุ้นมา บริษทัจดัการตอ้งจ าหน่ายหุน้ท่ีไดม้า
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีกองทุนไดรั้บหุน้นั้น โดยในระหวา่ง
ช่วงระยะเวลาดงักล่าว มิใหถื้อวา่บริษทัจดัการมีการลงทุนใน
หุน้ดงักล่าว) 
1.4 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrants) 
2. คุณสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพยสิ์นท่ี บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมีคุณสมบติั
ของตราสารตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถว้น ดงัน้ี 
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2.3 มีขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารท่ี บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมีขอ้มูลราคาท่ี
สะทอ้นมูลค่ายติุธรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ี
เช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีออกตรา
สารดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีการคา้ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ดงักล่าว
ตอ้งมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบุคคลดงัน้ี  
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2 ธนาคารออมสิน  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูรั้บฝากตาม 
2.4.1 - 2.4.7 
ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู ้
สั่งจ่ายหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบ้ีย (ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋
แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินดว้ย 

2.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าให้ผูล้งทุนมีภาระผกูพนั
มากกวา่มูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
2.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น ตัว๋แลกเงิน หรือ
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ท่ี
มีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหมี้การรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  
2.3 มีขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารท่ี บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อ
น ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
และมีขอ้มูลราคาท่ีสะทอ้นมูลค่ายติุธรรม โดยขอ้มูลดงักล่าว
ตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท าตามหลกั
วิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้
เงิน ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีการคา้ตัว๋แลกเงิน หรือ
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ดงักล่าวตอ้งมีการรับอาวลัหรือรับรองโดย
บุคคลดงัน้ี  
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงิน  
2.4.2 ธนาคารออมสิน  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
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ประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั
ผูรั้บฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือ
การรับรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบ้ีย 
(ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินดว้ย  
 

  
ส่วนท่ี 2 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS และหน่วย property  
ส่วนท่ี 3 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรัพย ์(securities lending) 
ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (derivatives) 

ส่วนท่ี 2 ถึง ส่วนท่ี 6 เป็นไปตามประกาศ 
ส่วนท่ี 2 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS และหน่วย property  
ส่วนท่ี 3 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก 
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 
(reverse repo) 
ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรัพย ์(securities 
lending) 
ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(derivatives) 

 

3.14 อตัราส่วนการลงทุน
ในหลกัทรัพยห์รือ

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพื่อเป็นทรัพยสิ์น……………………… 

เป็นไปตามประกาศ  
ทั้งน้ี ยกเวน้  
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ทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก………  

ไม่เกิน 20%   

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้น
ดงัน้ี………….. 

ไม่เกิน
อตัรา………  

6 ทรัพยสิ์นดงัน้ี  
6.1 ตราสารทุนท่ีจด
ทะเบียน…. 
……………………….. 

รวมกนัไม่
เกิน…… 
………………. 

7 หน่วย property ของ
กองทุนท่ีมีลกัษณะกระจาย
การลงทุนในกิจาร
อสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิ
การเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตาม
แนวทางท่ีส านกังาน

ไม่เกิน 15% 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์น
หรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ 
NAV) 

1 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10% 
2 หน่วย property ของกองทุนท่ีมี

ลกัษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
อสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการ
เช่า แลว้แต่กรณี (diversified 
fund) ตามแนวทางท่ีส านกังาน
ก าหนด และมีลกัษณะตามจด
ทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่น
ระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทุนทัว่ไป
ของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยู่
ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ี

ไม่เกิน 15% 
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ก าหนด และมีลกัษณะตาม 
6.7.1 

 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product 
limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก 
……………. 

- รวมกนัไม่เกิน 
45% …………… 

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1 ตัว๋แลกเงิน ………. 
……………………….. 

รวมกนัไม่เกิน 
25% 
  

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 Securities lending ไม่เกิน 25% 
5 หน่วย CIS 

5.1 ในประเทศ 
  
ไม่เกิน 20% 

5.2 ต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
6 หน่วย Property ไม่เกิน 15% 

  

อาจท าใหมี้การเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน 
SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

 
ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภท
ทรัพยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1 หน่วย CIS ไม่เกิน 20% 
2 หน่วย Property ไม่เกิน 15% 
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5.2 รายละเอียดเพิ่มเติม 
(ช่องทางในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังแรก) 

เน่ืองจากโครงการจดัการ “กองทุนรวมออมสินพฒันาภูมิภาค1” “กองทุน
รวมออมสินพฒันาภูมิภาค2” และ “กองทุนรวมออมสินพฒันาภูมิภาค3” 
เป็นโครงการท่ีไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนและไดรั้บอนุมติัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ………………………………………… 

สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือ
เวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ 

 

6.2 รายละเอียดเพิ่มเติม 
(การเสนอขายภายหลงั
การเสนอขายคร้ังแรก) 

บริษทัจดัการจะจดัใหมี้หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปและหนงัสือช้ีชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ……………… 
…………………….. 

สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือ
เวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ 

 

7.2 รายละเอียดเพิ่มเติม 
(ช่องทางการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดท่ี้ท่ีท าการ
ทุกแห่งของบริษทัจดัการ ……………………………… 

สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือ
เวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ 

 

7.4 รายละเอียดเพิ่มเติม 
(วิธีการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน) 

วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : กรณีปกติ  
7.4.1 วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผา่นบริษทัจดัการ…………………….. 
……….………………… 

สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  

7.6 รายละเอียดเพิ่มเติม 
(ระยะเวลาในการรับซ้ือ
คืน) 

ทุกวนัท าการของสัปดาห์ ระหวา่งเวลาเร่ิมท าการถึง 15.00 น.    
อน่ึง บริษทัจดัการไดป้ระกาศขยายเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็น
ระหวา่งเวลาเร่ิมท าการถึง 15.30 น. ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 จนกวา่จะ
มีประกาศเปล่ียนแปลง 

สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  

7.8 รายละเอียดเพิ่มเติม 
(การขายคืนหน่วยลงทุน) 

 สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  

7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม 
(การรับซ้ือคืนหน่วย

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง 
ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกบัการ ซ้ือ ขาย 
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ลงทุน) สับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถือ

วา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทั
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ ผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ หรือผา่นช่องทางอ่ืนใดท่ีเขา้ถึงได้
ง่ายและทัว่ถึง 

8.2 รายละเอียดเพิ่มเติม 
(การสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวม
ภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ สามารถขอรับหนงัสือช้ีชวน….. 
………………………………………………………… 

สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือ
เวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ 

 

11. การไม่ขาย ไม่รับซ้ือ
คืน หรือไม่รับสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือ
หรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน 

1. บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง
ท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรับค าสั่งซ้ือค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่กรณี
ดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการ
ผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็น
ธรรมและเหมาะสม  

11.1 การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ี
ตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ี
สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
ปฏิบติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผู ้ลงทุน ท่ี มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู ้ลงทุน
ประเภทสถาบนั 
 
11.2.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียน
หน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไวแ้ล้ว หรือจะหยุดรับค าสั่งซ้ือ
ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีท่ี
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(ค) มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมี
นยัส าคญั  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือ
ขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือ
ขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่ง
เสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ย
แลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือ
เป็นการหยดุรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี  
(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปน้ี  
1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย

ก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดรั้บความ
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 
วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านกังาน  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดได้
อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน  
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถ
เปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกติ ทั้ งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีกองทุน
รวมลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์
แห่งนั้ นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  
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เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ  
2) การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าสั่งเก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น 
โดยบุคคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้ และ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปล่ียนแปลงให้บริษทัจดัการกองทุนรวมราย
อ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเน่ืองมาจาก
การท่ีบริษทัจดัการกองทุนรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ
กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้
กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  
2. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 1. และบริษทัจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับค าสั่งซ้ือค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

(ข) มี เหตุการณ์ ท่ีท าให้ ไม่สามารถแลกเป ล่ียน เงินตรา
ต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพย์
หรือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าว
อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แล
ผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับ
ไวแ้ล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี  
(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูล้งทุนราย
นั้น ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปน้ี  
1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2) การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าสั่งเก่ียวกับการยึดหรือ
อายดัทรัพยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้ 
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  



หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยดุรับค าสั่งซ้ือ 
ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการ
หยดุรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้
ส านกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียน
หน่วยลงทุนหรือหยดุรับค าสั่งซ้ือค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัน้ี ก่อนการเปิดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อน
วนัรายงานนั้นใหส้ านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสั่งซ้ือ 
ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้
ทราบถึงการเปิดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนแปลงให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนราย
เดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า
ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่าย
หลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงินทุน
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  
11.2.2 เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ  11.2.1 และบริษัทจัดการ
ประสงค์จะไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค า
สั่งซ้ือค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ
กองทุนรวมจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) แจ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซ้ือ
คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตาม
ขอ้ 11.2.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
รายอ่ืนและผู ้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซ้ือ 
ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดย
พลนัดว้ย  
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ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตามค าสั่งซ้ือค าสั่งขายคนืหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บ
มาแลว้ หรือหยดุรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน บริษทัจดัการอาจหยดุค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็
ได ้ 
3. บริษทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ี
ไดรั้บมาแลว้หรือหยดุรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน …………………… 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการ
ของกองทุนรวมเปิดนั้นใหส้ านกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซ้ือค าสั่งขายคืน 
ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.2.1 (1) (2) (3) และ (5) 
เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัน้ี 
ก่อนการเปิดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 
ณ วนัท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนั้ นให้ส านักงานทราบ
ภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือ
คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสั่ง
ซ้ือ ค าสั่งขายคืน ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ 
โดยพลนั  
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ในกรณี ท่ีบ ริษัทจัดการไม่ขาย  ไม่ รับซ้ือคืน  หรือไม่รับ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือ 
ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ
อาจหยดุค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็
ได ้ 
11.2.3 บริษทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแล้วหรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผู ้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอตัรา
ตั้ งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ทั้ งน้ี
บริษทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับค า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจัดการและ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนท่ีใช้ในการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
และแจง้ให้ผูท่ี้ไดมี้ค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลนั  
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11.3 บริษทัจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
…………………… 
 
11.4 เง่ือนไขอ่ืนๆ  
11.4.1 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร้ังแรก  
ก. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้ งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการใช้สิทธิปิด
รับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศหยุดรับค าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน  
 
ข. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่ม วนั
และเวลาท าการการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูส้ั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ทั้ งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
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ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะติดประกาศดงักล่าวท่ี
ส านักงานของบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
 
ค. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนในกรณี ท่ีไม่มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุน
ตอ้งการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพียงพอต่อ
การลงทุนทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบัประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  
 
ง. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่ รับ หรือไม่
ด าเนินการตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู ้สั่งซ้ือ หรือสั่ง
สับเปล่ียน ท่ีไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู ้
สั่งซ้ือก่อนการด าเนินการ  
 
11.4.2 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
ก. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดส้ั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิก
ถอนการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนหรือเงินท่ีไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
น้ีไม่ได้ เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณี
พิเศษ และบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับค าสั่ง
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สับเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู ้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม 

12. การหยดุขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็น
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ……………… 

เป็นไปตามประกาศ  

13. เง่ือนไขและขอ้จ ากดั
ในการจดัสรรและการ
โอนหน่วยลงทุน 

1. บริษทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลท่ีซ้ือหน่วยลงทุนเกิน
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนา้ท่ีของบริษทัจดัการ  
2. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ ………….. 
………………………….  
3. บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน…………………… 
…………………………………….. 

1. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่
ด าเนินการตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซ้ือ หรือสั่ง
สับเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าใหบ้ริษทั
จดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทาง
กฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act 
(“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั  
2. บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ี
จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ 
หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว อาจท าให้บริษทัจดัการและ
หรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความ
เส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

 

15.5 การเปล่ียนแปลง บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม…… บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง  
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ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้าย 

……………………. 
15.5.1 กรณีท่ีบริษทัจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้ายตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ ให้
บริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายดงักล่าว ทั้งน้ี การ
เปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุน
ไดรั้บทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั
จดัการ ………..……………………….. 
 
15.5.2 กรณีท่ีบริษทัจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษทัจดัการตอ้งค านึงถึงความ
สมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อยา่งทัว่ถึงดว้ย
วิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูลดงักล่าว 
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์………………. 
 

ค่าธรรมเนียม……….……………………. 
15.5.1 กรณีท่ีบริษทัจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ่้ายตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการ
ดงักล่าวแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุน
ทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายดงักล่าว ทั้งน้ี การเปิดเผยขอ้มูล
ตอ้งกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุน
ไดรั้บทราบขอ้มูลดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไว้
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ ……………………………… 
15.5.2 กรณีท่ีบริษทัจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
บริษทัจดัการตอ้งค านึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติ
ทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อยา่งทัว่ถึงดว้ยวิธีการ
ท่ีเหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูล
ดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง โดยอยา่งน้อยตอ้งจดัใหมี้การเผยแพร่
ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต…์……………………………. 

16.2 เง่ือนไขพิเศษ 
(วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการ
ค านวณและการประกาศ

1. บริษทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด…………………………………….  
 

1. บริษทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
รวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุน
ก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
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มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง) 

ก.ล.ต. …………………………………………… 

16.3 แหล่งขอ้มูลการ
เปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะด าเนินการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน ทางหนงัสือพิมพ ์และ/หรือ 
www.thanachartfund.com ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได ้ 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศขอ้มูลดงักล่าวทางช่องทาง
อ่ืนแทนการประกาศในหนงัสือพิมพ ์และ/หรือ www.thanachartfund.com 
โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
……………..……………………………  
  

บริษทัจดัการจะด าเนินการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนงัสือพิมพ ์และ/
หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได ้ 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศขอ้มูลดงักล่าว
ทางช่องทางอ่ืนแทนการประกาศในหนงัสือพิมพ ์และ/หรือ 
เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้
ถือหน่วยลงทุนแลว้ ……………………….…………………  
  

 

17.2 ช่ือผูดู้แล
ผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  

17.6. รายละเอียดเพิ่มเติม 
(ผูส้อบบญัชี) 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 100/19 ชั้น 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 
หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท ์: 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 

สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  

17.6 ช่ือผูส้อบบญัชี ช่ือ : นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  
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ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 
ช่ือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้
ช่ือ : นางสาว ชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั 
ช่ือ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ ์

18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม 
(วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี
คร้ังแรก) 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี 31 เดือน สิงหาคม  

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีคร้ังแรก : วนัท่ี 31 สิงหาคม 2538 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  

19. การขอมติของผูถื้อ
หน่วยลงทุน และวิธีการ
แกไ้ขโครงการจดัการ
กองทุนรวม หรือแกไ้ข
วิธีการจดัการ 

19.1 การเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน  
บริษทัจดัการอาจด าเนินการขอเพิ่ม ………………………  

เป็นไปตามประกาศ 
  

 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 20.1 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกนัภยัความ
รับผิดชอบของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเปล่ียนใหบ้ริษทัจดัการรายอ่ืน
เขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ 
ขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทุนรวมภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรืออาจรู้ถึง การไม่
สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจ าเป็น

สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  
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และสมควร บริษทัจดัการอาจขอใหส้ านกังานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษทัจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของ
ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นจากการเปล่ียน
บริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว หากบริษทั
จดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

 20.2 ในการจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการอาจกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรม
การขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมไดต้ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งน้ีการกูย้ืม
เงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนจะท าเพื่อบริหารสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม 

สามารถดูขอ้มูลในรายละเอียดโครงการจดัการกองทุน ขอ้ 3.5  

 
20.3 การควบรวมกองทุน 
20.3.1 กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอ่ืนได ้เม่ือไดรั้บมติของผูถื้อหน่วย
ลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการ
ลงทุน ความเส่ียง และระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) 
เดียวกนั บริษทัจดัการตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการ
ลงทุน ความเส่ียง และระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) 
แตกต่างกนั บริษทัจดัการตอ้งไดรั้บมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุน
รวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

เป็นไปตามประกาศ  
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การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะก าหนด
รายละเอียดของโครงการและขอ้ผกูพนัใหม่ หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
และขอ้ผกูพนัท่ีรับโอน (ถา้มี) พร้อมทั้งขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อเลิก
กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัดว้ย  
ในการควบรวมกองทุนไม่วา่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทุนปิดกบั
กองทุนปิด หรือกองทุนปิดกบักองทุนเปิด หากมีผลใหเ้กิดกองทุนรวมใหม่
หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษทัจดัการจะขอมติผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรับโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิด
เป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหน่ึง ถือวา่ไดรั้บมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดแลว้ ทั้งน้ี โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการก าหนดวิธีปฏิบติัในการขอ
ความเห็นชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  
20.3.2 การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 20.3.1 บริษทัจดัการจะส่ง
หนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนและการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม โดยเปิดเผยขอ้มูลท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนควรทราบเก่ียวกบั
การควบรวมกองทุนอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี ใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสือนดั
ประชุมหรือหนงัสือขอมติดงักล่าว  
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนท่ีเป็นปัจจุบนั
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ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายละเอียดเป็นราย
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนโดยระบุประเภท ช่ือ จ านวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถา้มี) มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยต์ามแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีวา่ดว้ยการบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน
ตามท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน มูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ล่าสุด 
และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวม
ท่ีจะควบรวมกองทุน และลกัษณะท่ีจะเปล่ียนแปลงเม่ือมีการควบรวม
กองทุนแลว้ โดยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัประเภทและวตัถุประสงคข์อง
โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บ
จากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งนอ้ย  
(3) ขั้นตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน และ
ก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  
(4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน  
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน 
ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอน  
(6) การด าเนินการเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล (ถา้มี) ก่อนการควบรวม
กองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้มี)  
(7) ค่าใชจ่้ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดขึ้นจากการ
ดงักล่าวท่ีจะเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้มี) เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการช าระบญัชี  
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(8) ขอ้ดีและขอ้เสียหลงัจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ่้าย ความเส่ียง 
หรือสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีเกินความ
จริง  
(9) ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
20.3.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้
สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัท่ีการควบรวมกองทุนแลว้เสร็จ 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บริษทัจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนได ้ 
20.3.4 ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติ
เพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัท่ีมีการควบรวมกองทุน บริษทัจดัการอาจไม่ขาย
หน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน
รวมท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของ
บริษทัจดัการ และจดัให้มีการประกาศเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทุก
แห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
 
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานแสดง
สถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมท่ี
จะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหมี้รายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีท าการของ
บริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ
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คืนเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้ม่ือผูถื้อ
หน่วยลงทุนร้องขอ  
เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจาก
รายละเอียดขา้งตน้ บริษทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี
แกไ้ขหรือเพิ่มเติมดงักล่าว 

 20.4 บริษทัจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน เพิ่มเติมจาก
ผูส้นใจสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูล้งทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ี
มีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแลว้ 
ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
ของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงาน ผูมี้อ านาจ 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะ
ด าเนินการท าความรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และ
การพิสูจน์ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence : CDD)โดยผูส้นใจสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนมีหนา้ท่ีแจง้การ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และการพิสูจน์
ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้ริษทัจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการขายและรับ
ซ้ือคนืหน่วยลงทุนจะด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบญัชี
เพื่อใชบ้ริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้เดิม และการทบทวนขอ้มูล
ลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
หน่วยงานผูมี้อ านาจก าหนดแนวทาง 

 20.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคล
อ่ืน (Soft commission) 
บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู ้
ใหบ้ริการอนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวในการจดัการ
กองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าในทาง
เศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดัการใชบ้ริการของบุคคล
นั้นบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์จากบุคคล
ดงักล่าว (churning) 
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 20.6 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อบริษทั
จดัการ เช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการ ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น
อ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถขอดูขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการ ไดท่ี้บริษทั
จดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
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จากบริษทัจดัการ (ถา้มี) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถ
ขอขอ้มูลดงักล่าวไดท่ี้บริษทัจดัการ 

 20.7 การมอบหมายงานท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจจดัการลงทุน  
20.7.1 บริษทัจดัการอาจพิจารณามอบหมายการจดัการในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การลงทุนใหบุ้คคลอ่ืนกระท าแทน การมอบหมายตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี หรือเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนดหรือท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงในอนาคต 
(1) บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายการจดัการดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลท่ีสามารถ
ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุน
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทั้งน้ี หากเป็นการจดัการลงทุนในต่างประเทศ 
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ประเภทดงักล่าวจากจากหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities 
Commission (IOSCO) และบุคคลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการยอมรับจาก
ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.  
ในการมอบหมายการจดัการลงทุนตามวรรคหน่ึง หรือการปฏิบติัการดา้น
งานสนบัสนุน (back office) บริษทัจดัการจะพิจารณาดว้ยความระมดัระวงั
ในการคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และตอ้งดูแลใหบุ้คคลดงักล่าวด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบุคคล
ท่ีไดรั้บมอบหมายไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัตามท่ีไดรั้บมอบหมายอีกต่อไป 
บริษทัจดัการจะด าเนินการยกเลิกการมอบหมายหรือเปล่ียนแปลงผูไ้ดรั้บ
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มอบหมายโดยไม่ชกัชา้ 
20.7.2 บริษทัจดัการอาจพิจารณาการมอบหมายงานท่ีเก่ียวกบัการประกอบ
ธุรกิจจดัการลงทุน โดยในการมอบหมายงานท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ
จดัการลงทุนใหผู้อ่ื้น บริษทัจดัการตอ้งรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
โดยขอบเขตงานตอ้งอยูใ่นสถานะท่ีบริษทัจดัการควบคุมดูแลใหมี้การ
ปฏิบติัท่ีเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 20.8 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
กองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการดงักล่าวจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี การแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุน
ดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรือ
ตีความ หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งหรือการตีความหรือการใหค้วามเห็น
ของหน่วยงานผูมี้อ านาจ 
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 20.9 การระบุภูมิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพยส์ าหรับผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน บริษทั
จดัการกองทุนรวมจะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษทัจดัการกองทุนรวมเป็น
ภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรัพย ์

สามารถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  

21. ค าอธิบายเพิ่มเติม การ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศ เป็นไปตามประกาศ  



หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
ด าเนินการกรณีบริษทั
จดัการไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนไดต้ามท่ี
ประกาศก าหนด 

ก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการตามกรณีต่าง ๆ ………………… 

22. ผลบงัคบัของ
โครงการจดัการกองทุน
รวม : 

บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม 
………………… 
 
 

  

ข้อผูกพนั 
1. ท่ีอยูบ่ริษทัจดัการ 
(ภาษาไทย) 

ชั้น 5-7 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์ เลขท่ี 231 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281 
Website:http://www.thanachartfund.com  

หอ้ง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-
2055-5801 
Website:https://www.thanachartfundeastspring.com 

 

1. ท่ีอยูบ่ริษทัจดัการ 
(ภาษาองักฤษ) 

5th-7th Floor, 231 MBK LIFE Building, Rajdamri Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330  
Tel: 0-2126-8399 Fax: 0-2217-5281 
Website:http://www.thanachartfund.com  

Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 
4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel: 0-2126-
8399 Fax: 0-2055-5801 
Website:https://www.thanachartfundeastspring.com  

 

2. ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ ช่ือ : ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู ่: อาคารหลงัสวน เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  

ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120  

 



หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
โทรศพัท ์0-2626-7505,0-2626-7509-10  
โทรสาร 0-2626-7543, 0-2657-3390 

โทรศพัท ์: 0-2296-4763-90 

2. สถานท่ีเก็บทรัพยสิ์น
กองทุนรวม 

ทรัพยสิ์นของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสิ์นอ่ืน ณ ส านกังานของผูดู้แล
ผลประโยชน์ คือ  
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
อาคารหลงัสวน เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2626-7505,0-2626-7509-10  
โทรสาร 0-2626-7543, 0-2657-3390  
และ/หรือท่ีบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ ท่ี
ผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต ก าหนด 

ทรัพยสิ์นของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสิ์นอ่ืน ณ 
ส านกังานของผูดู้แลผลประโยชน์ คือ  
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู ่: 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์: 0-2296-4763-90  
และ/หรือท่ีบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
และ/หรือ ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 

 

4. นายทะเบียนหน่วย
ลงทุน 

ช่ือ : บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาต จ ากดั 
ท่ีอยู ่: ชั้น 5-7 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์ เลขท่ี 231 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398 

หอ้ง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5802 

 

6. ผูส้นบัสนุนการขาย
และรับซ้ือคืน 

ช่ือ : ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร โทรศพัท ์0-2217-8000  

ช่ือ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์0-2292-4352  
บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

 



หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลงั 

13.3. สิ ท ธิ ใน การโอน
หน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดั
ต่อกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีวิธีการโอนหน่วย
ลงทุน ดงัน้ี  
(ก) ผูโ้อนและผูรั้บโอน จะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ี
ส านกังานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูรั้บโอนไม่ไดเ้ป็น
ผูใ้ชบ้ริการกองทุนเปิดกบับริษทัจดัการ ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียด
ใน ค าขอใชบ้ริการกองทุนเปิด และยืน่ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อม
ค าขอโอนหน่วยลงทุน  
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุนนั้น ผูโ้อนซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท
บุคคลธรรมดา จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ
หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรับ
หรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต ของผูถื้อหน่วยลงทุน ต่อบริษทัจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และผูถื้อหน่วยลงทุน
ประเภทนิติบุคคลจะตอ้งแสดงเอกสารส าคญัท่ีแสดงถึงการท านิติกรรมใน
นามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ 
และหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้นหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทั
จดัการยอมรับหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคตต่อบริษทัจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
(ค) ผูโ้อนหน่วยลงทุนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตาม

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้
ทั้ งน้ี  ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดงัน้ี  
(ก) ผูโ้อนและผูรั้บโอน จะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน
ดว้ยตนเองท่ีส านกังานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผูรั้บ
โอนไม่ได้เป็นผูใ้ช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู ้รับ
โอนจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอ ใช้บริการกองทุนเปิด 
และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมค าขอโอนหน่วย
ลงทุน  
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน
ประเภทบุคคลธรรมดา จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตัวประชาชน 
บตัรขา้ราชการ บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดง
ตนอ่ืนของทางราชการ และผู ้ถือหน่วย ลงทุนประเภทนิติ
บุคคลจะตอ้งแสดงเอกสารส าคญัท่ีแสดงถึงการท านิติกรรมใน
นามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือมอบอ านาจ
กระท าการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้ น ต่อ
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน    
(ค) ผูโ้อนหน่วยลงทุนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
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อตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด และหลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนไดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบียนหน่วย 
ลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี พร้อมหลกัฐานการรับค า
ขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนและผูรั้บโอนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
(ง) ทั้งน้ี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนของผูโ้อนและผูรั้บโอนในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก
และจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอ่ืนท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหด้ าเนินการไดท้างไปรษณีย ์ให้แก่ผูโ้อน
และผูรั้บโอนภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถว้นตามท่ีก าหนด  
ทั้งน้ี บริษทัจดัการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนรูปแบบ
ของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบ
อ่ืนท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหด้ าเนินการ
ได ้ตามรายละเอียดในขอ้ 15 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน” 

ลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด และ
หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการ
โอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ 
ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี พร้อมหลกัฐานการรับค าขอ
โอนหน่วยลงทุนแก่ผูโ้อนและผูรั้บโอนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
(ง) ทั้งน้ี สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนของ 
ผูโ้อนและผูรั้บโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนงัสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย ์แก่ผูโ้อนและผูรั้บโอนภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัถดั
จากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสารครบถว้นตามท่ีก าหนด  
 
2. ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่
ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กบัหรือเพื่อ
ประโยชน์กบั 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู ้มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือ
เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออก
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ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ ซ่ึงจดัตั้ง
ขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดงักล่าว 
 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
4) ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกบัหน่วย
ลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย
ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ี
ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักล่าว  
5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1 - 4  
ดงันั้น บริษทัจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน 
หากการโอนนั้ นเป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

13.4 ข้อจ ากัด การโอน
หน่วยลงทุน :  

1. บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั
ใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 
2. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด าเนินการตาม

1. บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ี
จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ 
หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว อาจท าใหบ้ริษทัจดัการและ
หรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความ
เส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
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ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซ้ือ หรือสั่งสับเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดท่ีท าใหบ้ริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความ
เส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  
3. บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว อาจท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใตก้ารจดัการมีความ
เส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

กฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
 
2. ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กบัหรือ
เพื่อประโยชน์กบั 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู ้มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือ
เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถื้อ Green Card ท่ีออก
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ ซ่ึงจดัตั้ง
ขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดงักล่าว   
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
4) ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกบัหน่วย
ลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย
ลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ี
ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ด าเนินการดงักล่าว  
5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1 - 4  
ดงันั้น บริษทัจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน 
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หากการโอนนั้ นเป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กบัผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

18. ขอ้จ ากดัการถือหน่วย
ลงทุน 

ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน:  
1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม  
2 ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 ใหมี้ขอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) กรณียกเวน้ใหถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสัดส่วนส าหรับผูถื้อ
หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  
(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
(ข) กองทุนประกนัสังคม  
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ  
(ง) กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
(จ) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
(ช) กองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทุนอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ฌ) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซ่ึงไม่
อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวดั เป็นตน้  
(ญ) บุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตุจ าเป็นและ
สมควร  

1. กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 เวน้
แต่กรณีท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียง
ของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนท่ีถืออยู่ 
 
2. ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการโดยบริษทัจดัการจะท าการ
แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการลงทุน และขอ้ผูกพนัฉบบัน้ีไดต่้อเม่ือ
ได้รับเสียงข้างมากหรือมติพิเศษจากผู ้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึง
เป็นไปตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
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(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผอ่นคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือ
เป็นไปตามเง่ือนไข ซ่ึงไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี  
(ก) กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผูล้งทุนราย
ใหญ่  
และผูดู้แลสภาพคล่องท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ อาจถือหน่วย
ลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสัดส่วน ทั้งน้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัจด
ทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัท่ีครบก าหนดหน่ึงปีนบัแต่
วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดงักล่าวในตลาดรอง  
(ข) กรณีของกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัรา
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในหน่วย
ลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 1 ไดไ้ม่เกินสัดส่วนท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี เม่ือไดรั้บการผอ่น
ผนัจากส านกังานตามเหตุจ าเป็นและสมควร  
(ค) กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรอ่ืนใด ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจถือหน่วย
ลงทุน  
เกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 1 ไดแ้ต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยไดรั้บการผอ่นผนัจาก
ส านกังาน ทั้งน้ี ในการผอ่นผนัดงักล่าว ใหส้ านกังานพิจารณาถึงประโยชน์
โดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 

22.2 การด าเนินการของ
บริษทัจดัการ เม่ือเลิก

บริษทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี และ/หรือตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ใหค้วามเห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน เพื่อ

บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุน เม่ือปรากฏกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
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กองทุนรวม เลิกกองทุนเปิดดงักล่าว 

(1) ยติุการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ี
ปรากฏเหตุตาม 22.1.1  
(2) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบวา่
บริษทัจะด าเนินการการโอนยา้ยการลงทุน โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 
รวมทั้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั้งน้ี
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตาม 22.1.1  
(3) จ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าว
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวม
เงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนท่ีมิไดแ้สดงเจตนาโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาว
อ่ืนโดยอตัโนมติั 
(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม 
(3) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุ
ตาม 22.1.1 และเม่ือไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือวา่
เป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น 
เม่ือไดด้ าเนินการตาม (1) ถึง (4) แลว้ หากมีหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นคง
เหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (3) บริษทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทุนรวม 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษทัจดัการ

22.2.1 เม่ือปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปิดตามข้อ 22.1.1 บริษัท
จดัการจะด าเนินการดงัน้ี 
(1) ยติุการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท่ี
เกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 
(2) แจ้งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ี
เกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 โดยวิธีการดงัน้ี 
(ก) แจง้ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนโดย
ช่องทางใดๆ ท่ีมีหลกัฐานวา่สามารถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 
(ค) แจง้ส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
(1) จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 
เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืน
หน่วยใหผู้ถื้อหน่วยโดยอตัโนมติั 
(2) ช าระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมเงิน
ท่ีไดต้ามขอ้ (3) ให้ผูถื้อหน่วยภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
เกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 และเม่ือไดด้ าเนินการช าระค่าขาย
คืนหน่วยแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น 
22.2.2 เม่ือจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบก าหนดอายุ
โครงการหรือเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุน
ล่วงหน้ า บ ริษัทจัดการจะด า เนินการเก่ี ยวกับกองทุ น
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จะด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนดงัต่อไปน้ี 
(ก) แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวนัเลิก
กองทุนเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นอยา่งอ่ืน และอาจกระท าการดว้ยวิธีอ่ืนใด เพื่อให้
ประชาชนรับทราบขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวได ้
(ข) จ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย ์และตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีก าหนด
ระยะเวลาใชเ้งินคืนเม่ือทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุน เวน้แต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่กองทุนเปิดจะตอ้งด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดตามขอ้ 
22 “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้ริษทัจดัการไดรั้บการยกเวน้
ไม่ตอ้งปฏิบติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไ้ขเพิ่มเติม บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย 
(1) การจดัท าและจดัส่งหนงัสือช้ีชวนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สิทธิ 
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ” หากวนัท่ีปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท าหรือจดัส่ง
หนงัสือช้ีชวน หรือบริษทัจดัการไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

ดงัต่อไปน้ี 
(1) แจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทุนกองทุนเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 
(ก) แจ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู ้ถือหน่วย
ลงทุนโดยช่องทางใดๆ ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุนได ้
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 
(ค) แจง้ส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
(ง) แจง้ตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
(2) ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ
เร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วนั
ท าการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม เป็นตน้ 
(3) จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวม
เป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภท
ออมทรัพย ์และตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืน
เม่ือทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุนรวม 
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(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สิทธิ หนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบของบริษทัจดัการ” หากวนัท่ีปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว
เกิดขึ้นก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท าหรือจดัส่งรายงาน 
(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ 
“สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ” นบัตั้งแต่วนัท่ีปรากฏ
เหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัท่ี
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนด
จดัส่งรายงาน 
(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ของบริษทัจดัการ” นบัตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และ
การจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัท่ีปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว
เกิดขึ้นก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัส่งรายงาน 
(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามขอ้ “สิทธิ หนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ” หากวนัท่ีปรากฏเหตุการณ์ตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท าหรือจดัส่ง
รายงาน 
(6) การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นบัตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ 
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“วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นบัตั้งแต่วนัท่ี
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

ค าจ ากดัความ / ค านิยาม โครงการ/กองทุน/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (แกไ้ข
รายละเอียดโครงการกองทุนจากช่ือเดิมกองทุนเปิดออมสินตราสารทุน)   
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนชาตหุน้ทุน (แกไ้ข
รายละเอียดโครงการกองทุนจากช่ือเดิมกองทุนเปิดออมสินตราสารทุน) 
บริษทัจดัการ หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
ผูดู้แลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต 
จ ากดั  
บริษทัจดทะเบียน หมายถึง บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียน
หรือไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขาย
หลกัทรัพยก์รุงเทพ 
ตลาดหลกัทรัพย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน หมายถึง ทุกวนัท าการของสัปดาห์ 
ระหวา่งเวลาเร่ิมท าการถึง 15.30 น 
วนัและเวลาท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ทุกวนัท าการของ
สัปดาห ์ระหวา่งเวลาเร่ิมท าการถึง 15.00 น.  
อน่ึง บริษทัจดัการไดป้ระกาศขยายเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็น

เป็นไปตามประกาศ  
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ระหวา่งเวลาเร่ิมท าการถึง 15.30 น. ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 จนกวา่จะ
มีประกาศเปล่ียนแปลง  
วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษทัจดัการ 
วนัหยดุ หมายถึง  
1. วนัหยดุท าการของบริษทัหลกัทรัพยป์ระจ าปี ตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
2. วนัท่ีบริษทัจดัการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรือวนัท่ีบริษทัจดัการหยดุรับค า
สั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีปรากฏเหตุการณ์ตามหวัขอ้
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน 
3. วนัท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้ริษทัจดัการหยดุรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามหวัขอ้ การหยดุรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือวนัท่ี 
บริษทัจดัการตอ้งหยดุด าเนินการรับค าสั่งซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. วนัท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุท า
การของบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ หรือวนัหยดุอ่ืนใดท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
5. วนัท่ีบริษทัจดัการหยดุซ้ือขายหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียด
โครงการ 
ค าเสนอซ้ือ หมายถึง ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผูท้  า
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ค าเสนอซ้ือตอ้งปฏิบติัตามประกาศวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ในการเขา้ถือ หลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
แกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถึง แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็น
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งโดยแกไ้ข ราคายอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงปัจจุบนั 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรือ
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมี
มูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนท่ีถูกตอ้งแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุน 
บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัจ ากดัท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั
จ ากดันั้น 
กิจการ หมายถึง บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนย ์ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือบริษทัมหาชน 
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินให้
กูย้มืของสถาบนัการเงิน 
สมาคม หมายถึง สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต
และจดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
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ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วย
ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เม่ือส้ินวนัท าการท่ีค านวณ 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนใชเ้พื่อค านวณราคาขาย
บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนใชเ้พื่อค านวณราคา
รับซ้ือคืนหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลท่ีบริษทั
จดัการมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี
ของกองทุนรวม 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน และ/หรือ ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะน าเงิน
บางส่วนหรือทั้งหมดท่ีไดจ้ากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต้
การจดัการของบริษทัจดัการมาเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีในวนัท า
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี หรือการท่ี ผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ีประสงคท่ี์จะน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดท่ีไดจ้ากการรับซ้ือคืน
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หน่วยลงทุนและ/หรือเงินท่ีไดรั้บจากการเลิกกองทุนของกองทุนน้ี เพื่อซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ 
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือแบบฟอร์มอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หมายถึง ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือค าสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน และ/หรือแบบฟอร์มอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
มูลค่าขั้นต ่าในการสั่งซ้ือคร้ังแรก หมายถึง 1,000 บาท หรือตามท่ีบริษทั
จดัการก าหนดในหัวขอ้วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหักเงิน
จากบญัชีเงินฝาก (Saving Plan) หรือตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 
มูลค่าขั้นต ่าในการสั่งซ้ือคร้ังต่อไป หมายถึง 1,000 บาท หรือตามท่ีบริษทั
จดัการก าหนดในหัวขอ้วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ าโดยวิธีหักเงิน
จากบญัชีเงินฝาก (Saving Plan) หรือตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร 
บญัชีกองทุน หมายถึง บญัชีกองทุนเปิดท่ีบนัทึกจ านวนหน่วยลงทุนของผู ้
ถือหน่วยลงทุน 
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หมายถึง หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบ
อ่ืนท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหด้ าเนินการ
ได ้
ควบกองทุนรวม หมายถึง การควบกองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้น
ไปเขา้เป็นกองทุนรวมเดียว โดยจดัตั้งกองทุนรวมใหม่ขึ้นมาเพื่อซ้ือหรือรับ
โอนทรัพยสิ์น สิทธิ และหนา้ท่ีของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวม
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เดิม 
รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไป
เขา้เป็นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมท่ีรับโอนซ้ือหรือรับโอน
ทรัพยสิ์น สิทธิ และหนา้ท่ีของกองทุนรวมท่ีโอนมาเป็นของตน และเลิก
กองทุนรวมท่ีโอน 
ควบรวมกองทุน หมายถึง การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
แลว้แต่กรณี 
หน่วย CIS หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล  
หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งอยู่ในรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
2. ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
3. Foreign REIT  
CIS operator หมายถึง บุคคลดงัน้ี  
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ  
2. ผูท้  าหนา้ท่ีบริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ  
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CRA หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน เวน้แต่ท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใน
ภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
credit derivatives หมายถึง derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียงจากคู่สัญญา
ฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่าย
หน่ึงซ่ึงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเม่ือเกิด
เหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ี (credit event) ของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการ
ประกนัความเส่ียง จะไดรั้บผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมส าหรับการมี
ภาระผกูพนัดงักล่าว  
credit event หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการช าระ
หน้ีตามท่ีระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรือสัญญา  
credit rating หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหรือสัญญา  
derivatives on organized exchange หมายถึง derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนย์
ซ้ือขาย derivatives  
ศูนยซ้ื์อขาย derivatives หมายถึง ศูนยซ้ื์อขายดงัน้ี  
1. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้  
2. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ซ่ึงจดัตั้งขึ้นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมาย
ต่างประเทศและไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน  
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national scale หมายถึง มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ  
TSFC หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
regulated market หมายถึง ศูนยก์ลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหวา่งผูค้า้
เพื่อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซ้ือขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทั้งใหข้อ้มูล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสารนั้น โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของทางการหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยห์รือตรา
สารท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรัพย ์ 
แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
มติเสียงขา้งมาก หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู ้
ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
กองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมี



หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
ลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งน้ี 
ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน Private Equity ท่ีจดัตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทรัพยสิ์นดงัน้ี  
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัเงิน
ฝาก  
2. สลากออมทรัพยท่ี์ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  
3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน 

 


