
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ขอแบบเป็นการทั่วไป 
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ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม ค าจ ากัดความ / ค านิยาม 
โครงกำร หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทุนเปิด ttb smart port balancer 
กองทุน/กองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิด ttb smart port balancer 
หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิด ttb smart port balancer 
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้

แลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท ำกำรท่ีค ำนวณนั้น 
ผูส้นบัสนุนกำรขำย
หรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

หมำยถึง บุคคลท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมมอบหมำยให้ท ำหนำ้ท่ีขำย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณีของกองทุนรวม 

คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. 

หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ตลำดหลกัทรัพย ์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
นำยทะเบียนหน่วย
ลงทุน 

หมำยถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ธนชำต จ ำกดั 

บริษทัจดักำร หมำยถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ธนชำต จ ำกดั 
ผูดู้แลผลประโยชน ์ หมำยถึง ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูถ้ือหน่วยลงทุน หมำยถึง ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port balancer 
ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น หมำยถึง ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยต์่ำงประเทศ และ/ หรือ ผูรั้บฝำก

หลกัทรัพยต์่ำงประเทศ รวมถึงระบบในต่ำงประเทศ อ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีบริษทัจดักำรและ/ หรือผูดู้แลผลประโยชน์แต่งตั้ง
ขึ้นเพ่ือเก็บรักษำทรัพยสิ์นในต่ำงประเทศ 

เป็นไปตำมประกำศ 
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กิจกำร หมำยถึง บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์บริษทัท่ีมี
หลกัทรัพยซ้ื์อขำยในศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย ์หรือบริษทั
มหำชนจ ำกดั 

ชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพ่ิมหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรือผูข้ำยคืน
หน่วยลงทุนท่ีมีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือกำรจ่ำยเงิน
ซ่ึงมีมูลค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบั
รำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งแทนกำรเพ่ิมหรือลดจ ำนวนหน่วย
ลงทุน 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์/ส ำนกังำน ก.ล.ต./ ส ำนกังำน 

ท่ีปรึกษำกำรลงทุน หมำยถึง ท่ีปรึกษำกำรลงทุนท่ีบริษทัจดักำรแต่งตั้ง 
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน หมำยถึง บุคคลธรรมดำท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบให้เป็นผูติ้ดต่อกบัผู ้

ลงทุนตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำโหลกัทรัพยว่์ำดว้ยกำรให้ควำมเห็นชอบผูติ้ดต่อกบัผู ้
ลงทุน และมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน 

วนัท ำกำร หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษทัจดักำร 
วนัท ำกำรขำยหน่วย
ลงทุน 

หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรของบริษทัจดักำรและเป็นวนัท่ีบริษทัจดักำร
สำมำรถท ำธุรกรรมทั้งในประเทศและหรือในต่ำงประเทศเพ่ือ
กำรซ้ือขำย ช ำระรำคำ หรือธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กองทุนได ้ตำมวนัเวลำท่ีก ำหนดในหนงัสือช้ีชวนเสนอขำย
หน่วยลงทุน เวน้แต่บริษทัจดักำรจะก ำหนดหรืออนุญำตเป็น
อยำ่งอ่ืน 

วนัท ำกำรรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรของบริษทัจดักำรและเป็นวนัท่ีบริษทัจดักำร
สำมำรถท ำธุรกรรมทั้งในประเทศและหรือในต่ำงประเทศเพ่ือ
กำรซ้ือขำย ช ำระรำคำ หรือธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กองทุนได ้ตำมวนัเวลำท่ีก ำหนดในหนงัสือช้ีชวนเสนอขำย
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หน่วยลงทุนเวน้แต่บริษทัจดักำรจะก ำหนดหรืออนุญำตเป็น
อยำ่งอ่ืน 

ขอ้ผูกพนั หมำยถึง ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำรกองทุน
รวมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยขอ้
ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร 

รำคำขำยหน่วย
ลงทุน 

หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนใชเ้พื่อค ำนวณรำคำขำย บวกดว้ย
ค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้มี) 

รำคำรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำรับซ้ือคืน หกัดว้ย
ค่ำธรรมเนียมในกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) 

มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ี
ใชค้  ำนวณรำคำขำย
หน่วยลงทุน 

หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5 ทิ้ง และปัด
ทศนิยมต ำแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ี
ใชค้  ำนวณรำคำรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 

ค ำเสนอซ้ือ หมำยถึง ค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจกำรเป็นกำรทัว่ไปท่ีผูท้  ำค ำเสนอ
ซ้ือตอ้งปฏิบติัตำมประกำศว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร  

กำรแกไ้ขรำคำ
ยอ้นหลงั 

หมำยถึง กำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งให้เป็นรำคำหน่วย
ลงทุนท่ีถูกตอ้ง โดยแกไ้ขรำคำยอ้นหลงั ตั้งแต่วนัท่ีรำคำหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงปัจจุบนั  

บญัชีกองทุน หมำยถึง บญัชีกองทุนรวมท่ีบนัทึกจ ำนวนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน  

แบบ filing หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์
สมำคม หมำยถึง สมำคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญำตและจด

ทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมี
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วตัถุประสงคเ์พื่อท ำกำรส่งเสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบักำรจดักำรลงทุน 

สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมของ
สถำบนักำรเงิน 

ประกำศกำรลงทุน หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของ
กองทุน 

เงินส ำรอง หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีตั้งส ำรองเพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรับช ำระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

สิทธิเรียกร้อง หมำยถึง สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของสถำบนักำรเงิน
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยดอกเบ้ียเงินให้กูยื้มของสถำบนักำรเงิน 

วงเงินรับอนุญำต หมำยถึง วงเงินท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยใดๆอนุญำตหรือเห็นชอบให้
กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชำต อีสทส์ปริง Capital Reserve Fixed 
โดยบริษทัจดักำรสำมำรถเคลื่อนยำ้ยเงินทุนเพื่อไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศได ้

มติเสียงขำ้งมำก หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงเขำ้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจ ำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี
ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงเขำ้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ค ำอธิบำยศพัทเ์ร่ืองกำรลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบกำรอธิบำยค ำยอ่และควำมหมำยของค ำยอ่ รวมถึง
ค ำศพัทท่ี์ปรำกฎในหวัขอ้ประเภทและอตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรัพย ์

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 
“กลุ่มกิจกำร” บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีสภำวิชำชีพบญัชี

ก ำหนดให้จดัท ำงบกำรเงินรวม 
“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ย

ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
“กองทุนรวม
พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมกำรพฒันำตลำดพนัธบตัรสกุลเงิน
ทอ้งถิ่นในภูมิภำคตำมโครงกำรจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะท่ีสอง 
(Asian Bond Fund 2) ตำมมติของท่ีประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก 
Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 
“กองทุน buy & 
hold” 

กองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้ลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้น
ครบก ำหนดอำยขุองทรัพยสิ์น หรือครบอำยขุองรอบกำรลงทุนของ
กองทุนรวม หรือครบอำยขุองกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
ต่ำงประเทศ” 

กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงกำร
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งน้ี ไม่ว่ำกองทุน
ดงักล่ำวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน 
property กองทุน infra กองทุน private equity ท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 

“กองทุน daily-fixed 
income” 

กองทุนรวมตรำสำรหน้ีท่ีเปิดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท ำกำร 

“กองทุน ETF 
ต่ำงประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
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“กองทุน infra” รูปแบบกำรลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
ประเทศต่ำง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 
1. กองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลำด
ทุน 
2. กองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในกำรลงทุนในลกัษณะท ำนอง
เดียวกบักองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนตำม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่ำกองทุน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนดงักล่ำวจะจดัตั้งในรูปบริษทัทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund) ท่ีจดัตั้งขึ้นก่อนวนัท่ี 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

“กองทุน private 
equity” 

กิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) ท่ีอำจจดัตั้งขึ้นในรูปของบริษทั 
ทรัสต ์ หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลกัษณะของกิจกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว่์ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทุนของ
กิจกำรเงินร่วมลงทุนท่ีไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะครบถว้น
ดงัน้ี 
(ก) มีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่ 2 รำยขึ้นไป 
ทั้งน้ี ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สิน
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดักำร เงินทุนและ
ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจำกเงินทุน(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอ่ืนผ่ำนกำร
เขำ้ท ำสัญญำกำรลงทุนในหุ้นหรือกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินท่ีก่อให้เกิด
สิทธิในกำรไดม้ำซ่ึงหุ้นของกิจกำรนั้นในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบั
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ดูแลแผนธุรกิจกำรด ำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดในลกัษณะท่ีสะทอ้นถงึกำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกิจกำรดงักล่ำว 

“กองทุน property” 
  
  
  

กองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหำริมทรัพยซ่ึ์งอยูใ่นรูปแบบอย่ำงใด
อยำ่งหน่ึงดงัน้ี 
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพยท่ี์อยูภ่ำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์
2. ทรัสตเ์พ่ือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทุน 
3. foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษ (Ultra 
Accredited Investor Mutual Fund) 

“กำรลดควำมเส่ียง” กำรลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนโดยกำรเขำ้เป็นคู่สัญญำใน 
derivatives ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1. ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งก ำไร (speculate) 
2. มีผลให้ควำมเส่ียงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.เป็นกำรลดควำมเส่ียงทัว่ไปและควำมเส่ียงเฉพำะของทรัพยสิ์นท่ี
ตอ้งกำรลดควำมเส่ียง 
4. สำมำรถลดควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

“โครงกำร” โครงกำรจดักำรกองทุนรวม  
“เงินฝำกหรือตรำ
สำรเทียบเท่ำเงิน
ฝำก” 

ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำมหรือตรำสำรอ่ืนท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงิน
ฝำก  
2. สลำกออมทรัพยท่ี์ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร 
3. สลำกออมสินพิเศษท่ีออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรออมสิน  
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“เงินฝำกอิสลำม” ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตำมหลกัชะรีอะฮ ์ (Shariah) และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียง
ไดก้บัเงินฝำก โดยคู่สัญญำท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ำกสำมำรถเรียกคืนเงินตน้
จำกคู่สัญญำฝ่ำยท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูรั้บฝำกไดเ้ต็มจ ำนวน ณ เวลำใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคำ้โภค
ภณัฑ์” 

ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคำ้โภคภณัฑห์ลำยชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีท่ีจดัท ำขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสะทอ้นอตัรำเงินเฟ้อ 
“ตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึง
ทุน” 

ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภำพเป็นหุ้นได ้ 

“ตรำสำรภำครัฐ
ไทย” 

ตรำสำรดงัน้ี 
1. ตัว๋เงินคลงั 
2. พนัธบตัรรัฐบำล หรือพนัธบตัร ธปท. 
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุูก หรือหุ้นกู ้ ท่ีกระทรวงกำรคลงัหรือกองทุน
ฟ้ืนฟูเป็นผูม้ีภำระผูกพนั 

“ตรำสำรภำครัฐ
ต่ำงประเทศ” 

ตรำสำรท่ีมีรูปแบบท ำนองเดียวกบัตรำสำรภำครัฐไทยท่ีรัฐบำล
ต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลงั ธนำคำรกลำง หรือหน่วยงำนของรัฐบำล
ต่ำงประเทศ หรือองคก์ำรระหว่ำงประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้  ้ำประกนั แต่
ไม่รวมถึงตรำสำรท่ีออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นของประเทศนั้น 

“ตรำสำร Basel III” ตรำสำรเพ่ือกำรนบัเป็นเงินกองทุนของสถำบนักำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำย
ไทยหรือต่ำงประเทศ ท่ีมีกำรอำ้งอิงจำกหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลสถำบนั
กำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลำดซ้ือขำย
หลกัทรัพย์
ต่ำงประเทศ” 

ศูนยก์ลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ท่ีจดัให้มีขึ้นเพ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์น
ต่ำงประเทศ โดยมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซ้ือเสนอขำยหลกัทรัพยจ์ำกผูเ้สนอซ้ือหลำยรำย
และผูเ้สนอขำยหลำยรำย 
2. มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือจดัให้มีระบบ ซ่ึงก ำหนดเก่ียวกบัวิธีกำร
ในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ โดยผูใ้ห้บริกำรไม่อำจใช้
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ดุลยพินิจในกำรจดักำรซ้ือขำยเป็นประกำรอ่ืน และผูเ้สนอซ้ือเสนอขำย
ยินยอมท่ีจะผูกพนัตำมหลกัเกณฑห์รือระบบนั้น 

“ธปท.” ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
“ธพ.” ธนำคำรพำณิชย ์
“บค.” บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
“บง.” บริษทัเงินทุน 
“บล.” บริษทัหลกัทรัพย ์
“บลจ.” บล. ท่ีไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกำรจดักำร

กองทุนรวม หรือกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
“บริษทัจดทะเบียน” บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรจดทะเบียนหรือไดรั้บกำรอนุญำตให้ท ำ

กำรซ้ือขำยไดใ้น SET  
“บริษทัยอ่ย” บริษทัยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดย

พิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมท่ีมีกำรจดัท ำและเปิดเผยล่ำสุด ทั้งน้ี หำกไม่มี
งบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีปรำกฏในบญัชีรำยช่ือ
ผูถ้ือหุ้นล่ำสุด 

“บริษทัใหญ่” บริษทัใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดย
พิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมท่ีมีกำรจดัท ำและเปิดเผยล่ำสุด ทั้งน้ี หำกไม่มี
งบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีปรำกฏในบญัชีรำยช่ือ
ผูถ้ือหุ้นล่ำสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์
“ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง ซ่ึงก ำหนดให้
เป็นหลกัทรัพยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยว่์ำดว้ยกำรก ำหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผูม้ีภำระผูกพนั” ผูท่ี้มีภำระผูกพนัในกำรช ำระหน้ีตำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะ ผูอ้อก ผู ้
สั่งจ่ำย ผูรั้บรอง ผูรั้บอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้ำประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศูนยซ้ื์อขำย
derivatives” 

ศูนยซ้ื์อขำยดงัน้ี 



หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

1. ศูนยซ้ื์อขำย derivatives ท่ีไดรั้บใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสัญญำ
ซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
2. ศูนยซ้ื์อขำย derivatives ซ่ึงจดัตั้งขึ้นและให้บริกำรไดต้ำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศและไดรั้บกำรยอมรับจำกส ำนกังำน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้ำงพ้ืนฐำนซ่ึงอยูใ่นรูป
แบบอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 
1. กองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลำด
ทุน 
2. กองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในกำรลงทุนในลกัษณะท ำนอง
เดียวกบักองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนตำม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่ำจะจดัตั้งในรูปบริษทั 
ทรัสต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด 

“หน่วย private 
equity” 

หน่วยของกิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) อนัไดแ้ก่ หุ้น ใบทรัสต ์
ตรำสำรหรือหลกัฐำนแสดงสิทธิในทรัพยสิ์น ของกิจกำรเงินร่วมลงทุน
อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี ทั้งน้ี ไม่ว่ำกิจกำรดงักล่ำวจะจดัตั้งขึ้นในรูปของ
บริษทั ทรัสต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด 
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว่์ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทุนของ
กิจกำรเงินร่วมลงทุนท่ีไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
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2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะครบถว้น
ดงัน้ี 
(ก) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่ 2 รำยขึ้นไป 
ทั้งน้ี ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สิน
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทุนและ
ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจำกเงินทุน(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอ่ืนผ่ำนกำร
เขำ้ท ำสัญญำกำรลงทุนในหุ้นหรือกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินท่ีก่อให้เกิด
สิทธิในกำรไดม้ำซ่ึงหุ้นของกิจกำรนั้นในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบั
ดูแลแผนธุรกิจ กำรด ำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดในลกัษณะท่ีสะทอ้นถงึกำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกิจกำรดงักล่ำว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหำริมทรัพยซ่ึ์งอยูใ่นรูป
แบบอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพยท่ี์อยูภ่ำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์
2. ทรัสตเ์พ่ือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทุน 
3. foreign REIT 

“หุ้นกูร้ะยะสั้น” หุ้นกูท่ี้มีก ำหนดเวลำช ำระหน้ีไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู ้ 
“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 
“benchmark” ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีท่ีมีกำร

เผยแพร่อย่ำงกวำ้งขวำงและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุน
นั้น 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ หรือ2. ผูท้  ำ
หนำ้ท่ีบริหำรจดักำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ 
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“concentration 
limit” 

อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีคู่สัญญำ 
“CRA” สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดรั้บควำม

เห็นชอบจำกส ำนกังำน เวน้แต่ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะตำมประกำศ 
“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรเคลื่อนยำ้ยควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของ

ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บกำรประกนัควำมเส่ียงจำกคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงไปยงั
คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงซ่ึงมีภำระ
ผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระเงินให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ท่ีมีผล
ต่อกำรช ำระหน้ี (credit event) ของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บกำรประกนัควำมเส่ียง 
จะไดรั้บผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรมีภำระผูกพนัดงักล่ำว 

“credit event”  เหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีตำมท่ีระบุใน
ขอ้ตกลงของตรำสำรหรือสัญญำ 

“credit rating” อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีจดัท ำโดย CRA ซ่ึงเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหน้ีตำมตรำสำรหรือสัญญำ 

“currency risk” ควำมเส่ียงดำ้น FX 
“delta” อตัรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสัญญำกบัรำคำ 

underlying ของตรำสำรหรือสัญญำ แลว้แต่กรณี 
“derivatives” สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
“derivatives on 
organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขำยในศูนยซ้ื์อขำย derivatives 

“discount rate” อตัรำส่วนลดของหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีมีกำรลงทุนท่ีจะใชใ้นกำร
ค ำนวณมูลค่ำของหลกัทรัพยห์รือตรำสำรนั้น 

“DW” ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrants) 
“foreign REIT” กองทรัสตห์รือกองอสังหำริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ

ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยห์รือในกิจกำรท่ี
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ประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ทั้งน้ี ไม่ว่ำกองทรัสตห์รือกอง
ดงักล่ำวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 

“FX” อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange) 
“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึง

ไดแ้ก่ รำชอำณำจกัรกมัพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยนูนำน)  

“group limit” อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรน ำอตัรำส่วนกำร
ลงทุนในแต่ละบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจกำรมำค ำนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูม้ีภำระผูกพนัในฐำนะผูรั้บรอง ผูรั้บอำวลั ผู ้
สลกัหลงั หรือผูค้  ้ำประกนั 

“international scale” มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่ำง
ประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสำมำรถลงทุนได ้ 
“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 
“IPO” กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปในคร้ังแรก (Initial 

Public Offering) 
“issue rating” อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 
“issuer rating” อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สัญญำ 
“market price” มูลค่ำตำมรำคำตลำด 
“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 
“MMF” กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund) 
“national scale” มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภำยในประเทศ 
“NAV” มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 
“net exposure” มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพยสิ์นไม่ว่ำเป็นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดย

ออ้มผำ่นกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำท่ีให้ผลตอบแทนโดยอำ้งอิงอยู่
กบัทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีควำมเส่ียงในทรัพยสิ์นนั้น 
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“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถำบนั ซ่ึง
อยูภ่ำยใตบ้งัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ย
หลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู ้
ลงทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถำบนั และกองทุน
ส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่ำตำมหนำ้สัญญำของ derivatives 
“obligation” ประเภทและลกัษณะของทรัพยสิ์นท่ีขอ้ตกลงตำม credit derivatives 

อำ้งอิงถึง (obligation category & obligation characteristics) 
“options” สัญญำท่ีมีลกัษณะตำม (3) ของนิยำม “สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้” ในมำตรำ 

3 แห่งพระรำชบญัญติัสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 
“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขำยนอกศูนยซ้ื์อขำย derivatives  
“P/N” ตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Promissory Note) 
“portfolio duration” อำยเุฉลี่ยของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน ซ่ึงไดจ้ำกกำรค ำนวณค่ำตำม

มำตรฐำนสำกล 
“product limit” อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรัพยสิ์น 
“PVD” กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
“regulated market” 
  
  
  

ศูนยก์ลำงท่ีจดัช่องทำงกำรส่ือสำรระหว่ำงผูค้ำ้เพื่อให้เกิดกำรเจรจำ
ต่อรองซ้ือขำยตรำสำรระหว่ำงกนัได ้รวมทั้งให้ขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตรำ
สำรนั้น โดยศูนยก์ลำงดงักล่ำวอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของทำงกำรหรือ
หน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลดำ้นหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีมีลกัษณะ
ท ำนองเดียวกบัหลกัทรัพย ์

“repo” ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสัญญำซ้ือคืน (repurchase agreement) 
“retail MF” กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 
“reverse repo” ธุรกรรมกำรซ้ือโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repurchase agreement) 
“SBL” ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์ (Securities 

Borrowing and Lending) 
“securities lending”  ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย ์ 
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“SET” ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“share warrants” ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
“single entity limit” อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญำ 
“SIP” Specific Investment Products 
“SN” ตรำสำรท่ีมีสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note)  
“sovereign rating” อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผูอ้อกตรำสำรมีถิ่นท่ี

อยู ่ ซ่ึงเป็นกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรผิดนดัช ำระหน้ีของรัฐบำลของ
ประเทศนั้น 

“TBMA” สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 
“TSFC” บล. ท่ีไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกำรให้สินเช่ือ

เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้ (Transferable 
Subscription Right) 

“underlying” สินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 
“WFE” World Federation of Exchanges 

 

2.1.1 จ ำนวนเงินทุนของ
โครงกำรเร่ิมตน้ : 

- 
 

5,000,000,000.00 บำท TSP-PRESERVER, 
TSP-BALANCER, 
TSP-EXPLORER, 
TSP-GOGETTER 

10,000,000,000.00 TSP-NURTURER 

3.13.1 ประเภททรัพยสิ์นท่ี
สำมำรถลงทุนในประเทศ 

บริษทัจดักำรอำจลงทุนหรือเสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหำดอกผบโดยวิธีอ่ืน
อยำ่งใดหยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติม
ประเภทหรือลกัษระของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)  
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพยสิ์นในส่วนอ่ืนของขอ้ 3.13.1 น้ี ซ่ึง

เป็นไปตำมประกำศ 
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มีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี  
1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขท่ีท ำให้ผูล้งทุนมีภำระผูกพนัมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร  
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็นตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญำใชเ้งิน หรือตรำสำรท่ีมีสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ท่ีมีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรไดต้ำม
วิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได)้  
1.3 มีขอ้มูลเก่ียวกบัตรำสำรท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีกำรปรับปรุงเป็นประจ ำอยำ่งสม ่ำเสมอ ซ่ึงบริษทัจดักำร
สำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจลงทุนไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ และมีขอ้มูลรำคำท่ีสะทอ้น
มูลค่ำยติุธรรม โดยขอ้มูลดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท ำตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสำกล  
2. คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนของตรำสำรเพ่ิมเติมจำกท่ีก ำหนดในขอ้ 1.  
2.1 ในกรณีท่ีเป็นกำรลงทุนในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีออกตรำสำรดงักล่ำวเพ่ือช ำระหน้ีกำรคำ้ ตัว๋
แลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งินดงักล่ำวตอ้งมีกำรรับอำวลัหรือรับรองโดยบุคคลดงัน้ี  
2.1.1 ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2.1.2 ธนำคำรออมสิน  
2.1.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
2.1.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
2.1.5 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแห่งประเทศไทย  
2.1.6 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
2.1.7 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
2.1.8 สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูรั้บฝำกตำม 2.1.1 - 2.1.7  
ทั้งน้ี กำรอำวลัหรือกำรรับรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรือกำรรับรองผูส้ั่งจ่ำยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ ำนวน
รวมถึงดอกเบ้ีย (ถำ้มี) ตำมท่ีระบุไวใ้นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งินดว้ย  
ส่วนท่ี 2 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงัน้ี  
1. กรณีเป็นหน่วยท่ีกำรออกอยูภ่ำยใตบ้งัคบักฎหมำยไทย  
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
1.1.1 มคีุณสมบติัและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรับตรำสำร TS ในส่วนท่ี 
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1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.1.2 ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน กองทุนดงักล่ำวตอ้งมีนโยบำยกำรลงทุนดงัน้ี (ไม่
ใชก้บักำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค ำท่ีลงทุนในทองค ำแท่ง)  
1.1.2.1 มีกำรลงทุนในทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได ้ 
1.1.2.2 มีกำรลงทุนในทรัพยสิ์นเมื่อใชวิ้ธีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
single entity limit ของกองทุนนั้น  
1.1.2.3 มีกำรลงทุนในทรัพยสิ์นเมื่อใชวิ้ธีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
product limit ส ำหรับทรัพยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนนั้น  
1.1.2.4 มีกำรลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนั้น  
1.1.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยลงทุน CIS ของกองทุนรม กองทุนรวมดงักล่ำวตอ้ง
ไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.1  
1.2.1 มคีุณสมบติัและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรับ  
ตรำสำร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2.2 จดทะเบียนซ้ือขำยใน SET  
ส่วนท่ี 3 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  
ตอ้งเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของผูรั้บฝำกดงัน้ี  
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5. บรรษทัตลำดรองสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูรั้บฝำกตำมขอ้ 1 – 9  
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ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repo)  
กำรลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี  
1. คู่สัญญำ ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงัน้ีท่ีสำมำรถเขำ้เป็นคู่สัญญำใน reverse repo ไดต้ำมกฎหมำยไทย  
1.1 ธนำคำรพำณิชย ์ 
1.2 บริษทัเงินทุน  
1.3 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์  
1.4 บริษทัหลกัทรัพย ์ 
1.5 บริษทัประกนัภยั  
1.6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.7 กองทุนฟ้ืนฟู  
1.8 นิติบุคคลท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้น  
1.9 ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณ  
2. ตรำสำรท่ีใชใ้นกำรท ำ reverse repo ตอ้งเป็นตรำสำรดงัน้ี  
2.1 ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ  
ตอ้งมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.2 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญำใชเ้งิน บตัรเงินฝำก ศุกูก หรือหุ้นกูร้ะยะสั้น ท่ีธนำคำรพำณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือ
ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้น เป็นผูม้ีภำระผูกพนั ซ่ึงมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งิน ท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์(TSFC) เป็นผูอ้อก ท่ีมีก ำหนดวนั
ใชเ้งินตำมตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึงก ำหนดใชเ้งินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อไดเ้ห็น  
2.4 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญำใชเ้งิน หรือศุกูก ท่ีมีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่ำงใดอย่ำง
หน่ึงดงัน้ี  
2.4.1 ม ีissue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ี
ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  
2.4.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.5 ตรำสำรหน้ีซ่ึงมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึ้นทะเบียนในตลำดซ้ือขำยตรำสำรหน้ี หรือท่ีมีขอ้มูลรำคำท่ี
น่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ่ึ้งมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหน้ีดงักล่ำวตอ้งมี credit rating อยำ่งใด
อยำ่งหน่ึงดงัน้ี  
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2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสั้นอยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit rating 
ระยะสั้นดงักล่ำวตำมท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยำวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  
2.6 ตรำสำรหน้ีซ่ึงมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึ้นทะเบียนในตลำดซ้ือขำยตรำสำรหน้ี หรือท่ีมีขอ้มูลรำคำท่ี
น่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ่ึ้งมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหน้ีดงักล่ำวตอ้งมีcredit rating อย่ำงใดอยำ่ง
หน่ึงดงัน้ี  
2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสั้นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit rating 
ระยะสั้นดงักล่ำวตำมท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยำวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรัพยสิ์นอ่ืนตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม  
3. ระยะเวลำกำรรับช ำระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  
4. ขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมท่ี บลจ. ตอ้งปฏิบติัส ำหรับกำรลงทุนใน reverse repo  
4.1 ตอ้งใชส้ัญญำมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 ห้ำมน ำหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือไปขำยหรือโอนต่อ เวน้แต่เขำ้ลกัษณะดงัน้ี  
4.2.1 เป็นกำรขำยหรือโอนตำมขอ้ก ำหนดใน reverse repo ดงักล่ำว  
4.2.2 เป็นกำรขำยตำม repo ท่ีเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว่์ำดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรกูยื้มเงินในนำมของกองทุนรวมและกำรก่อภำระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวม  
4.3 มูลค่ำของหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือ ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ ตอ้งมีมูลค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำม
วิธีกำรดงัน้ี  
มูลค่ำของหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือ > (รำคำซ้ือ x (1 + discount rate))  
ทั้งน้ี รำคำซ้ือ = รำคำท่ีกองทุนช ำระให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นค่ำซ้ือหลกัทรัพยห์รือตรำสำรตำม reverse 
repo  
4.4 กำรด ำรงมูลค่ำของหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี  
4.4.1 มลูค่ำของหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือ > (มูลค่ำ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่ำหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ไม่เป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บลจ. ตอ้งเรียกให้
คู่สัญญำโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีสำมำรถใชใ้นกำรท ำ reverse repo ให้แกก่องทุน 
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เพื่อให้มูลค่ำรวมของหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือและทรัพยสิ์นท่ีโอนมำดงักล่ำวเป็นไปตำมวิธีกำรดงักล่ำว 
ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีมูลค่ำหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือลดลงกว่ำสมกำรใน 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตำม 
4.4.3  
4.4.3 ในกรณีท่ีผลลพัธ์ตำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลว่ำมูลค่ำของหลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั มี
มูลค่ำนอ้ยกว่ำมูลค่ำ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ ำนวนไม่เกิน 5 ลำ้นบำท หรือไม่เกิน 5% ของรำคำ
ซ้ือ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ และมีกำรก ำหนดเร่ืองดงักล่ำวไวใ้นสัญญำซ่ึงไดก้ ำหนดโดยพิจำรณำถึงปัจจยั
ควำมเส่ียงของคู่สัญญำ (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไม่ด ำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได ้ 
4.5 กำรค ำนวณมูลค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ให้ค ำนวณดงัน้ี  
4.5.1 ค ำนวณจำกรำคำซ้ือรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงไดรั้บจำก reverse repo จนถึงวนัท่ีมีกำรค ำนวณ  
4.5.2 ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรือค ำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยูก่บั
คู่สัญญำรำยเดียวกนัและมีขอ้ตกลงก ำหนดให้สำมำรถบงัคบัช ำระหน้ีตำมธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจำก 
หลกัทรัพยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือหรือทรัพยสิ์นท่ีโอนตำม 4.4.2 (ถำ้มี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจำก reverse repo รำยกำร
อ่ืนได ้ 
4.6 discount rate ท่ีน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ ตอ้งเป็นกำรก ำหนดขึ้นโดยค ำนึงถึงปัจจยัควำมเส่ียงของคู่สัญญำ 
หลกัทรัพย ์หรือตรำสำรท่ีซ้ือแลว้  
ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรัพย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงัน้ี  
1. คู่สัญญำ ตอ้งมีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญำ
ดงักล่ำวกระท ำกำรในฐำนะตวัแทนของผูยื้ม ผูยื้มตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีท่ีสำมำรถประกอบธุรกิจหรือด ำเนินกำร
ไดต้ำมกฎหมำยไทย  
1.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.3 กองทุนฟ้ืนฟู  
1.4 ธนำคำรเพื่อกำรน ำเขำ้และกำรส่งออกแห่งประเทศไทย  
1.5 ธนำคำรพำณิชย ์ 
1.6 บริษทัเงินทุน  
1.7 บริษทัหลกัทรัพย ์ 
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1.8 บริษทัประกนัชีวิต  
1.9 กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมูลค่ำทรัพยสิ์นของผูล้งทุนแต่ละรำยตั้งแต่ 1 ลำ้นบำทขึ้นไป  
1.10 กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  
1.11 นิติบุคคลอ่ืนตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม  
2. หลกัทรัพยท่ี์ให้ยืม ตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นระบบรับฝำกหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์หรือ
หลกัทรัพยท่ี์ธนำคำรแห่งประเทศไทยท ำหนำ้ท่ีเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
3. กำรวำงหรือเรียกหลกัประกนั บริษทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัน้ี  
3.1 ด ำเนินกำรให้มีกำรวำงหรือเรียกหลกัประกนัจำกผูย้ืมเพื่อเป็นประกนักำรให้ยืมหลกัทรัพย ์โดยตอ้งเป็น
หลกัประกนัดงัน้ี  
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตรำสำรภำครัฐไทย  
3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญำใชเ้งิน บตัรเงินฝำก ศุกูก หรือหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีธนำคำรพำณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือ
ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้น เป็นผูม้ีภำระผูกพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งิน ท่ี TSFC เป็นผูอ้อกท่ีมีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนั
ออกตัว๋และเป็นตัว๋ท่ีถึงก ำหนดใชเ้งินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อไดเ้ห็น  
3.1.5 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญำใชเ้งิน หรือศุกูก ท่ีมีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่ำงใด
อยำ่งหน่ึง ดงัน้ี  
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ี
ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.6 ตรำสำรหน้ีท่ีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีธนำคำรพำณิชยเ์ป็นผูอ้อกให้แกก่องทุนเพ่ือเป็นประกนักำรคืนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่
กองทุน  
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ท่ีมีรำยช่ืออยูใ่นดชันี SET50 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบำยกำรลงทุนใน
ตรำสำรทุน กองทุนจะรับหลกัประกนัดงักล่ำวไม่ได ้ 
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงิน  
3.2 ด ำเนินกำรให้กองทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตำมขอ้ 3.1 หรือด ำเนินกำรโดยวิธีอ่ืนซ่ึงจะมี
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ผลให้บริษทัจดักำรสำมำรถบงัคบัช ำระหน้ีเอำจำกหลกัประกนัดงักล่ำวไดโ้ดยพลนั  
3.3 ห้ำมน ำหลกัประกนัตำมขอ้ 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขำยต่อหรือท ำให้ไม่สำมำรถบงัคบัตำม
หลกัประกนันั้นได ้เวน้แต่เป็นกำรบงัคบัช ำระหน้ีตำมขอ้ตกลงในธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพยน์ั้นเอง  
3.4 ด ำรงมูลค่ำหลกัประกนั ณ ส้ินวนัมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 100% ของมูลค่ำหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืม  
3.5 ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ให้น ำเงินสดดงักล่ำวไปลงทุนโดยทนัทีในทรัพยสิ์นดงัน้ี  
3.5.1 เงินฝำกในธนำคำรพำณิชย ์หรือธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้น  
3.5.2 บตัรเงินฝำก หรือตัว๋สัญญำใชเ้งิน ดงัน้ี  
3.5.2.1 บตัรเงินฝำก หรือตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีธนำคำรพำณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะ
จดัตั้งขึ้นเป็นผูม้ีภำระผูกพนั  
3.5.2.2 ตัว๋สัญญำใชเ้งิน ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และ
เป็นตัว๋ท่ีถึงก ำหนดใชเ้งินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อไดเ้ห็น  
3.5.2.3 ตัว๋สัญญำใชเ้งิน ท่ีมีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยำ่งหน่ึงอย่ำงใด ดงัน้ี  
3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating 
ท่ีไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  
3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตรำสำรภำครัฐไทย  
3.5.4 Reverse repo ส ำหรับตรำสำรภำครัฐไทย  
4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสัญญำ ให้ใชส้ัญญำท่ีมีลกัษณะและสำระส ำคญัของสัญญำตำมประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว่์ำดว้ยขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัระบบงำน สัญญำยืม
และให้ยืมหลกัทรัพยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์ 
ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุนดงัน้ี  
1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขำ้เป็นคู่สัญญำได ้ตอ้งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือ
หลำยอยำ่งดงัน้ี  
1.1 ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได ้ 
1.2 อตัรำดอกเบ้ีย  
1.3 อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
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1.5 ทองค ำ  
1.6 น ้ำมนัดิบ  
1.7 ดชันีกลุ่มสินคำ้โภคภณัฑ ์ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคำ้หรือตวัแปรตำม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9  
1.8 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตำม 1.7  
1.9 underlying อ่ืนตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม  
ในกรณีท่ี derivatives อำ้งอิงกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำท่ีอำ้งอิงดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจุบนั (spot 
price) หรือรำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (futures price) เท่ำนั้น ทั้งน้ี รำคำของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ 
underlying ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นท่ียอมรับอย่ำงกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ยำ่ง
แพร่หลำยดว้ย  
2. เง่ือนไขกำรลงทุน บลจ. จะด ำเนินกำรลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ  
1.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเก่ียวกบักำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยำ่ง
ชดัเจนในโครงกำร  
1.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคู่สัญญำใน derivatives อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  
1.2.1 derivatives on organized exchange  
1.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นธนำคำรพำณิชย ์ธนำคำรท่ีมี
กฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้น ตวัแทนซ้ือขำย derivatives หรือผูค้ำ้ derivatives  
1.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีกำรช ำระหน้ีดว้ยกำรส่งมอบสินคำ้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคำ้นั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์น
ท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ำกองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรับมอบหรือมีหนำ้ท่ีส่งมอบสินคำ้นั้นก็ตำม  
3. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตำม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่ำวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  
3.1 เป็นดชันีท่ีมีกำรก ำหนดวิธีกำรค ำนวณไวอ้ย่ำงชดัเจน โดยมีกำรระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรือปัจจยั
ต่ำงๆ ท่ีน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ และมีกำรค ำนวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตำมควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบของ
ดชันี ทั้งน้ี underlying หรือปัจจยัดงักล่ำวตอ้งมีกำรเคลื่อนไหวตำมสภำวะตลำดอยำ่งเป็นอิสระดว้ย  
3.2 เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  
3.2.1 ดชันีท่ีมีกำรกระจำยตวัอย่ำงเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  
3.2.1.1 ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน ้ำหนกันอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 20% ของน ้ำหนกัทั้งหมด  
3.2.1.2 ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน ้ำหนกันอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 35% ของน ้ำหนกัทั้งหมด  
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ในกรณีท่ีเป็นไปตำมสภำวะตลำด โดยองคป์ระกอบตวัอ่ืนตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกินอตัรำท่ีก ำหนดใน 3.2.1.1  
กำรพิจำรณำกำรกระจำยน ้ ำหนกัตำม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน ำองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัทองค ำหรือ
น ้ำมนัดิบมำพิจำรณำ  
3.2.2 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบทั้งหมดเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัทองค ำหรือน ้ ำมนัดิบ หรือเป็นดชันีรำคำทองค ำหรือ
น ้ำมนัดิบ  
3.2.3 ดชันีอ่ืนใดนอกจำก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี  
3.2.3.1 เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตรำสำรหรือสัญญำท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนไดโ้ดยตรง  
3.2.3.2 เมื่อค ำนวณเงินลงทุนตำมสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ำกองทุนลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำนั้น
โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั้น  
3.3 เป็นดชันีท่ีไดรั้บกำรพฒันำโดยสถำบนัท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือและท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระจำก บลจ. ทั้งน้ี หำก
ปรำกฏว่ำสถำบนัดงักล่ำวเป็นบริษทัในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นตอ้งจดัให้มีมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์อยำ่งมีประสิทธิภำพดว้ย  
3.4 มีกำรแสดงดชันีนั้นๆ อยำ่งต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำรผำ่นส่ือท่ีมีกำรเสนอขอ้มูลอยำ่งทนัเหตุกำรณ์  
3.5 ในกรณีท่ีเป็นดชันีกลุ่มสินคำ้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณจำกตวัแปรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดหรือหลำย
อยำ่งดงัน้ี  
3.5.1 รำคำปัจจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (futures price) ของสินคำ้โภคภณัฑ ์ 
3.5.2 ดชันีสินคำ้โภคภณัฑท่ี์ค ำนวณจำกรำคำปัจจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (futures 
price) ของสินคำ้โภคภณัฑสิ์นคำ้ใดสินคำ้หน่ึง  
3.5.3 รำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีอำ้งอิงกบัดชันีสินคำ้โภคภณัฑต์ำม 3.5.2  
3.6 ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอำ้งอิงจำกรำยงำนของหน่วยงำน
รำชกำรของประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือค ำนวณจำกรำคำสินคำ้และบริกำรท่ี บลจ. แสดงให้เห็นไดว่้ำ
วิธีกำรค ำนวณของผูพ้ฒันำดชันีดงักล่ำวสำมำรถสะทอ้นอตัรำเงินเฟ้อไดอ้ยำ่งเหมำะสม  
4. หลกัเกณฑก์ำรจดัให้มีทรัพยสิ์นท่ีเพียงพอต่อกำรช ำระหน้ีตำมภำระผูกพนั (cover rule)  
บริษทัจดักำรตอ้งจดัให้มีทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนท่ีเพียงพอต่อภำระท่ี
กองทุนอำจตอ้งช ำระหน้ีตำมขอ้ตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลำท่ีไดล้งทุนใน derivatives นั้น 
และเป็นไปตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเส่ียง  
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ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีจะลดควำมเส่ียง กำร
ลงทุนใน derivatives ดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
6. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives  
บริษทัจดักำรตอ้งจดัให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  
6.1 ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงค ำนวณและแจง้มูลค่ำยติุธรรมของ derivatives ให้ บริษทัจดักำรทรำบทุกวนัท่ี 15 
และวนัสุดทำ้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่ำวเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทัจดักำร ให้ค ำนวณและ
แจง้มูลค่ำยติุธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อยำ่งมีนัยส ำคญั ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง
ค ำนวณและแจง้มูลค่ำยติุธรรมของ derivatives ให้บริษทัจดักำรทรำบทนัที  
6.3 คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงยินยอมให้มีกำรลำ้งฐำนะ derivatives เมื่อบริษทัจดักำรร้องขอได ้ 
7. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรับกำรเขำ้เป็นคู่สัญญำใน credit derivatives  
บริษทัจดักำรตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงัน้ี  
7.1 เขำ้เป็นคู่สัญญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพ่ือกำรลดควำมเส่ียงเท่ำนั้น  
7.2 เขำ้เป็นคู่สัญญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่ำงหน่ึง
อยำ่งใด ดงัน้ี  
7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีตำม obligation ของผูผู้กพนัตำม obligation นั้น โดยคู่สัญญำท่ีอยูใ่นฐำนะผูข้ำย
ประกนัควำมเส่ียงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ตกลงซ้ือประกนัควำมเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้น
โดยจะมีผลให้ขอ้ตกลงซ้ือประกนัควำมเส่ียงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะ
ส้ินสุดในวนัครบก ำหนดตำมปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรือ obligation มีหลำยรำยกำรซ่ึงก ำหนดให้ผูข้ำยประกนัควำมเส่ียงมีหนำ้ท่ีช ำระหน้ีเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหน่ึงเป็นรำยแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event 
ขึ้นกบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีกำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในส่วนของ
สินทรัพยร์ำยนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบก ำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap)  
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงของสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ี
เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจำกสินทรัพยอ์ำ้งอิง โดยผูข้ำยประกนัควำมเส่ียงมีภำระผูกพนัท่ี
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จะจ่ำยผลตอบแทนในอตัรำคงท่ีหรืออตัรำลอยตวัท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง 
(ถำ้มี) ของมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยอ์ำ้งอิง เพ่ือแลกกบักำรท่ีผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น (ถำ้มี) ของมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้กบัผูข้ำยประกนัควำมเส่ียง จนกว่ำจะเกิด credit 
event หรือครบก ำหนดสัญญำ (กรณีไม่เกิด credit event)  
7.3 ตอ้งใชส้ัญญำมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญำมำตรฐำนอ่ืนตำมท่ีส ำนกังำนยอมรับ ซ่ึงมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  
7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยห์รือ
กฎหมำยอ่ืน  
7.3.2 ไม่มีขอ้ก ำหนดท่ีท ำให้สิทธิท่ีก ำหนดไวใ้นตรำสำรแห่งหน้ีหรือสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ี credit 
derivatives นั้นอำ้งอิงเส่ือมเสียไป  
7.3.3 ไม่มีขอ้ก ำหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วำมเสียหำยให้แก่คู่สัญญำ  
ส่วนท่ี 7 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย private equity  
กำรลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี  
กรณีท่ีเป็นกำรลงทุนเพ่ือกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ท่ีมีคุณสมบติั
และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรับตรำสำร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 
และขอ้ 1.3  
ในกรณีกองทุนรวมเขำ้ผูกพนัตำมขอ้ตกลงกบักิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้บริษทัจดักำรลงทุนใน
หน่วย private equity ได ้โดยตอ้งไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขท่ีท ำให้ผูล้งทุนเขำ้ผูกพนัมำกกว่ำขอ้ตกลงจ ำนวน
เงินขั้นต ่ำท่ีจะลงทุน  

3.13.2 ประเภททรัพยสิ์นท่ี
สำมำรถลงทุนใน
ต่ำงประเทศ 

บริษทัจดักำรอำจลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน
อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอย่ำงตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำม
เห็นชอบหรือมีประกำศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือกำรหำดอก
ผลโดยวิธีอ่ืน  
ทั้งน้ี กำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรือสัญญำดงักล่ำวตอ้งเสนอขำยหรือเป็นกำรท ำ
สัญญำในประเทศท่ีมีหน่วยงำนก ำกบัดูแลดำ้นหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO 
หรือท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยต่์ำงประเทศท่ีเป็นสมำชิกของ WFE หรือเป็นตรำสำรของบริษทั

เป็นไปตำมประกำศ 
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ท่ีจดัตั้งและเสนอขำยใน GMS  
ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (transferable securities) ต่ำงประเทศ  
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพยสิ์นในส่วนอ่ืนของขอ้ 3.13.2 น้ี ซ่ึง
มีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี  
1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขท่ีท ำให้ผูล้งทุนมีภำระผูกพนัมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร  
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็นตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญำใชเ้งิน หรือตรำสำรท่ีมีสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้แฝงท่ีมีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้
ตำมวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได)้  
1.3 มีขอ้มูลเก่ียวกบัตรำสำรท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีกำรปรับปรุงเป็นประจ ำอยำ่งสม ่ำเสมอ ซ่ึง บริษทัจดักำร
สำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจลงทุนไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ และมีขอ้มูลรำคำท่ีสะทอ้น
มูลค่ำยติุธรรม โดยขอ้มูลดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท ำตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสำกล  
2. คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนของตรำสำรเพ่ิมเติมจำกท่ีก ำหนดในขอ้ 1.  
2.1 ในกรณีท่ีเป็นกำรลงทุนในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีออกตรำสำรดงักล่ำวเพ่ือช ำระหน้ีกำรคำ้ ตัว๋
แลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งินดงักล่ำวตอ้งมีกำรรับอำวลัหรือรับรองโดยบุคคลดงัน้ี  
2.1.1 ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือ บริษทัเครดิตฟอร์ซิเอร์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2.1.2 สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูรั้บฝำกตำมหวัขอ้ประเภทของหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ ส่วนท่ี 1 คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุน
ของตรำสำร ขอ้ 2.1.1 – 2.1.7  
ทั้งน้ี กำรอำวลัหรือกำรรับรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรือกำรรับรองผูส้ั่งจ่ำยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ ำนวน
รวมถึงดอกเบ้ีย (ถำ้มี) ตำมท่ีระบุไวใ้นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งนดว้ย  
ส่วนท่ี 2 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงัน้ี  
1. กรณีเป็นหน่วยท่ีกำรออกอยูภ่ำยใตบ้งัคบักฎหมำยต่ำงประเทศ  
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
1.1.1 มคีุณสมบติัและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรับตรำสำร TS ในส่วนท่ี 
1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
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1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  
1.1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของหน่วยงำนต่ำงประเทศท่ีก ำกบัดูแลดำ้น
หลกัทรัพยแ์ละตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่ำงประเทศท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยต่์ำงประเทศท่ีเป็นสมำชิกของ WFE  
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่ำวอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเป็นสมำชิกสำมญั
ของ IOSCO  
1.1.2.3 ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศกองทุน CIS ต่ำงประเทศดงักล่ำวตอ้ง
อยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแล กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจดักำรส ำหรับกองทุนเพื่อผูล้งทุนรำยย่อย
ของประเทศนั้น  
1.1.3 ประเทศท่ีก ำกบัดูแลกำรเสนอขำยหน่วยดงักล่ำวมีมำตรกำรให้ควำมคุม้ครองผูล้งทุนอยำ่งเพียงพอ ทั้งน้ี 
ตำมรำยช่ือประเทศท่ีส ำนกังำนก ำหนด  
1.1.4 ในกรณีเป็นกำรลงทุนของกองทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศกองทุนดงักล่ำวตอ้งมีกำรจ ำกดั
กำรกูย้ืมไวเ้ฉพำะกรณีมีเหตุจ ำเป็นในกำรบริหำรสภำพคล่องเป็นกำรชัว่ครำวเท่ำนั้น และมีนโยบำยกำรลงทุน
ดงัน้ี (ไม่ใชก้บักำรลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองค ำท่ีลงทุนในทองค ำ
แท่ง)  
1.1.4.1 มีกำรลงทุนในทรัพยสิ์นเมื่อใชวิ้ธีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
single entity limit ของกองทุนนั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่ำวไม่ใชก้บักรณีทรัพยสิ์นท่ีเป็น SIP  
1.1.4.2 มีกำรลงทุนในทรัพยสิ์นเมื่อใชวิ้ธีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
product limit ส ำหรับทรัพยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนนั้น  
1.1.4.3 มีกำรลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนั้น  
ในกรณีกองทุน CIS ต่ำงประเทศท่ีกองทุนลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนท่ีมุ่งเนน้ลงทุนในทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นประเภท
และชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได ้และเมื่อน ำทรัพยสิ์นท่ีไม่สำมำรถลงทุนไดม้ำค ำนวณตำมสัดส่วน 
(pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนดงักล่ำว  
1.1.5 ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS ต่ำงประเทศ
ดงักล่ำวตอ้งไม่ใช่กองทุนท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี โดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน โดยก่อนกำรลงทุน บริษทั
จดักำรตอ้งจดัให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลควำมจ ำเป็นและค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในลกัษณะ
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ดงักล่ำวไวใ้นหนงัสือช้ีชวนดว้ย  
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.1  
1.2.1 มคีุณสมบติัและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรับตรำสำร TS ในส่วนท่ี 
1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2.2 จดทะเบียนในตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยต่์ำงประเทศท่ีเป็นสมำชิกของ WFE  
ส่วนท่ี 3 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝำกของสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศหรือตรำสำรต่ำงประเทศท่ีเทียบเท่ำเงิน
ฝำก  
ตอ้งเป็นเงินฝำกของสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศหรือตรำสำรต่ำงประเทศท่ีเทียบเท่ำเงินฝำกของผูรั้บฝำก ดงัน้ี  
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก  
3. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูรั้บฝำกตำมหวัขอ้ประเภทของหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศส่วนท่ี 3 ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำร
เทียบเท่ำเงินฝำก ขอ้ 1- 8  
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repo) ต่ำงประเทศ  
กำรลงทุนในธุรกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repo) ต่ำงประเทศ ตอ้งเป็นไปตำม
หลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรัพย ์(securities lending) ต่ำงประเทศ  
กำรลงทุนในธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรัพย ์(securities lending) ต่ำงประเทศ ตอ้งเป็นไปตำม
หลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุนดงัน้ี  
1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขำ้เป็นคู่สัญญำไดต้อ้งมี underlying อยำ่งใดอย่ำงหน่ึงหรือ
หลำยอยำ่งดงัน้ี  
1.1 ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได ้ 
1.2 อตัรำดอกเบ้ีย  
1.3 อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
1.5 ทองค ำ  
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1.6 น ้ำมนัดิบ  
1.7 ดชันีกลุ่มสินคำ้โภคภณัฑ ์ดชันีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคำ้หรือตวัแปรตำม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9  
1.8 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตำม 1.7  
1.9 underlying อ่ืนตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม  
ในกรณีท่ี derivatives อำ้งอิงกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำท่ีอำ้งอิงดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจุบนั (spot 
price) หรือรำคำของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (future price) เท่ำนั้น ทั้งน้ี รำคำของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี 
หรือ underlying ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นท่ียอมรับอย่ำงกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำง
แพร่หลำยดว้ย  
2. เง่ือนไขกำรลงทุน บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ  
2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเก่ียวกบักำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยำ่ง
ชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคู่สัญญำใน derivatives อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  
2.2.1 derivatives on organized exchange  
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ตอ้งมีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแลดำ้นหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยท่ี์เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือท่ีเป็นสมำชิกของ WEE  
2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีกำรช ำระหน้ีดว้ยกำรส่งมอบสินคำ้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคำ้นั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์น
ท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ำกองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรับมอบหรือมีหนำ้ท่ีส่งมอบสินคำ้นั้นก็ตำม  
3. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตำม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่ำวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  
3.1 เป็นดชันีท่ีมีกำรก ำหนดวิธีกำรค ำนวณไวอ้ย่ำงชดัเจน โดยมีกำรระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรือปัจจยั
ต่ำง ๆ ท่ีน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ และมกีำรค ำนวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตำมควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบ
ของดชันี ทั้งน้ี underlying หรือปัจจยัดงักล่ำวตอ้งมีกำรเคลื่อนไหวตำมสภำวะตลำดอยำ่งเป็นอิสระดว้ย  
3.2 เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  
3.2.1 ดชันีท่ีมีกำรกระจำยตวัอย่ำงเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  
3.2.1.1 ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน ้ำหนกั < 20% ของน ้ำหนกัทั้งหมด  
3.2.1.2 ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน ้ำหนกั < 35% ของน ้ำหนกัทั้งหมด ในกรณีท่ีเป็นไปตำมสภำวะ
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ตลำด โดยองคป์ระกอบตวัอ่ืนตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกินอตัรำท่ีก ำหนดใน 3.2.1.1  
กำรพิจำรณำกำรกระจำยน ้ ำหนกัตำม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน ำองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัทองค ำหรือ
น ้ำมนัดิบมำพิจำรณำ  
3.2.2 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบทั้งหมดเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัทองค ำหรือน ้ ำมนัดิบ หรือเป็น ดชันีรำคำทองค ำหรือ
น ้ำมนัดิบ  
3.2.3 ดชันีอ่ืนใดนอกจำก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี  
3.2.3.1 เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตรำสำรหรือสัญญำท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนไดโ้ดยตรง  
3.2.3.2 เมื่อค ำนวณเงินลงทุนตำมสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ำกองทุนลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำนั้น
โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั้น  
3.3 เป็นดชันีท่ีไดรั้บกำรพฒันำโดยสถำบนัท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือและท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระจำก บลจ. ทั้งน้ี หำก
ปรำกฏว่ำสถำบนัดงักล่ำวเป็นบริษทัในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นตอ้งจดัให้มีมำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์อยำ่งมีประสิทธิภำพดว้ย  
3.4 มีกำรแสดงดชันีนั้น ๆ อยำ่งต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำรผ่ำนส่ือท่ีมีกำรเสนอขอ้มูลอยำ่งทนัเหตุกำรณ์  
3.5 ในกรณีท่ีเป็นดชันีกลุ่มสินคำ้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณจำกตวัแปรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดหรือหลำย
อยำ่งดงัน้ี  
3.5.1 รำคำปัจจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (futures price) ของสินคำ้โภคภณัฑ ์ 
3.5.2 ดชันีสินคำ้โภคภณัฑท่ี์ค ำนวณจำกรำคำปัจจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (futures 
price) ของสินคำ้โภคภณัฑสิ์นคำ้ใดสินคำ้หน่ึง  
3.5.3 รำคำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีอำ้งอิงกบัดชันีสินคำ้โภคภณัฑต์ำม 3.5.2  
3.6 ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอำ้งอิงจำกรำยงำนของหน่วยงำน
รำชกำรของประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือค ำนวณจำกรำคำสินคำ้และบริกำรท่ีบริษทัจดักำรแสดงให้เห็น
ไดว่้ำวิธีกำรค ำนวณของผูพ้ฒันำดชันีดงักล่ำวสำมำรถสะทอ้นอตัรำเงินเฟ้อไดอ้ยำ่งเหมำะสม  
4. หลกัเกณฑก์ำรจดัให้มีทรัพยสิ์นท่ีเพียงพอต่อกำรช ำระหน้ีตำมภำระผูกพนั (cover rule)  
บริษทัจดักำร ตอ้งจดัให้มีทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนท่ีเพียงพอต่อภำระท่ี
กองทุนอำจตอ้งช ำระหน้ีตำมขอ้ตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลำท่ีไดล้งทุนใน derivatives นั้น 
และเป็นไปตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนดโดยอำศยัอ ำนำจตำมขอ้ 10 วรรคหน่ึง (5) (ข) ของประกำศ  
5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเส่ียง  
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ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีจะลดควำมเส่ียง กำร
ลงทุนใน derivatives ดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนด  
6. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives  
6.1 บริษทัจดักำร ตอ้งจดัให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  
6.1.1 ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงค ำนวณและแจง้มูลค่ำยติุธรรมของ derivatives ให้บริษทัจดักำรทรำบทุกวนัท่ี 15 
และวนัสุดทำ้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่ำวเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทัจดักำรให้ค ำนวณและ
แจง้มูลค่ำยติุธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
6.1.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อยำ่งมีนยัส ำคญั ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง
ค ำนวณและแจง้มูลค่ำยติุธรรมของ derivatives ให้บริษทัจดักำรทรำบทนัที  
6.1.3 คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงยินยอมให้มีกำรลำ้งฐำนะ derivatives เมื่อบริษทัจดักำรร้องขอได ้ 
7. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรับกำรเขำ้เป็นคู่สัญญำใน credit derivatives  
บริษทัจดักำรตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงัน้ี  
7.1 เขำ้เป็นคู่สัญญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพ่ือกำรลดควำมเส่ียงเท่ำนั้น  
7.2 เขำ้เป็นคู่สัญญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่ำงหน่ึง
อยำ่งใด ดงัน้ี  
7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีตำม obligation ของผูผู้กพนัตำม obligation นั้น โดยคู่สัญญำท่ีอยูใ่นฐำนะผูข้ำย
ประกนัควำมเส่ียงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ตกลงซ้ือประกนัควำมเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้น
โดยจะมีผลให้ขอ้ตกลงซ้ือประกนัควำมเส่ียงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะ
ส้ินสุดในวนัครบก ำหนดตำมปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรือ obligation มีหลำยรำยกำรซ่ึงก ำหนดให้ผูข้ำยประกนัควำมเส่ียงมีหนำ้ท่ีช ำระหน้ีเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหน่ึงเป็นรำยแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event 
ขึ้นกบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีกำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในส่วนของ
สินทรัพยร์ำยนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบก ำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap)  
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงของสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ี
เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจำกสินทรัพยอ์ำ้งอิง โดยผูข้ำยประกนัควำมเส่ียงมีภำระผูกพนัท่ี
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จะจ่ำยผลตอบแทนในอตัรำคงท่ีหรืออตัรำลอยตวัท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง 
(ถำ้มี) ของมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยอ์ำ้งอิง เพ่ือแลกกบักำรท่ีผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น (ถำ้มี) ของมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้กบัผูข้ำยประกนัควำมเส่ียง จนกว่ำจะเกิด credit 
event หรือครบก ำหนดสัญญำ (กรณีไม่เกิด credit event)  
7.3 ตอ้งใชส้ัญญำมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญำมำตรฐำนอ่ืนตำมท่ีส ำนกังำนยอมรับ ซ่ึงมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  
7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพย ์ 
และตลำดหลกัทรัพยห์รือกฎหมำยอ่ืน  
7.3.2 ไม่มีขอ้ก ำหนดท่ีท ำให้สิทธิท่ีก ำหนดไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้  
ท่ี credit derivatives นั้นอำ้งอิงเส่ือมเสียไป  
7.3.3 ไม่มีขอ้ก ำหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วำมเสียหำยให้แก่คู่สัญญำ  
ส่วนท่ี 7 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย private equity  
กำรลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี  
กรณีท่ีเป็นกำรลงทุนเพ่ือกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ท่ีมีคุณสมบติั
และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรับตรำสำร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 
และขอ้ 1.3  
ในกรณีกองทุนรวมเขำ้ผูกพนัตำมขอ้ตกลงกบักิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้บริษทัจดักำรลงทุนใน
หน่วย private equity ได ้โดยตอ้งไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขท่ีท ำให้ผูล้งทุนเขำ้ผูกพนัมำกกว่ำขอ้ตกลงจ ำนวน
เงินขั้นต ่ำท่ีจะลงทุน  

3.14 อตัรำส่วนกำรลงทุนใน
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน 
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวมในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

บริษทัจดักำรจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง
หรือหลำยอย่ำงตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมอตัรำส่วนกำรลงทุน
และหำกบริษทัจดักำรพิจำรณำเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะ
พิจำรณำลงทุนภำยใตแ้นวทำงท่ีแกไ้ขเปลี่ยนแปลงของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดงักล่ำว โดยไม่
จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนก่อนกำรด ำเนินกำร ทั้งน้ี ในกรณีดงักล่ำวจะเป็นไปเพ่ือปกป้องผลประโยชน์
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใตส้ถำนกำรณ์นั้นๆ โดยค ำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น
ส ำคญั โดยจะไม่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร และถือว่ำไดรั้บมติจำกผูถ้ือหน่วย

เป็นไปตำมประกำศ และกรณีท่ีกำรลงทุนไม่
เป็นไปตำมขอ้น้ีจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมท่ี
ประกำศก ำหนด 
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ลงทุนแลว้  
ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญำ (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ   
  2.1 กรณีมี Credi rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้นไป ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
  2.2 กรณีมี Credi rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่

ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตำมท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.1 และ
ขอ้ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกท่ีผูรั้บฝำกหรือผู ้
ออกตรำสำรมีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงัน้ี 
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนำคำรออมสิน ทั้งน้ี เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำร
ท่ีรัฐบำลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศหรือผูม้ี
ภำระผูกพนัมีภูมิล  ำเนำอยู่
ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช ้ credit 
rating แบบ national scale) 

5 ตรำสำรท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1 เป็นตรำสำรหน้ี ตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตรำสำรท่ีมี
สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง หรือ ศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้น
ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชย ์
ต่ำงประเทศท่ีไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศไทย 
5.2 เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไป โดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 

ไม่เกินอตัรำดงัน้ี แลว้แต่อตัรำ
ใดจะสูงกว่ำ 

(1) 10%หรือ 
(2) น ้ำหนกัของตรำสำรท่ีลงทุน
ใน benchmark + 5% 
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5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหน้ีนอ้ย
กว่ำหรือเท่ำกบั 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ี
ลกัษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภำระผูกพนัตำมตรำสำร
ดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
5.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์ บริษทัเงินทุน หรือบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนั
กำรเงิน 
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน 
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5.2.3.5 บรรษทัตลำดรองสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั 
5.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศ
ไทย 
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษทัหลกัทรัพย ์
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหน้ีมำกกว่ำ 
397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่น
ระบบของ regulated market 

6 ทรัพยสิ์นดงัน้ี  
6.1 ตรำสำรทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขำยในกระดำนซ้ือขำย
หลกัทรัพยส์ ำหรับ 
ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนท่ีผูอ้อกตรำสำรอยู่

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงัน้ี 
แลว้แต่อตัรำใดจะสูงกว่ำ 

(1) 10% หรือ (กรณีเป็นกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศหรือผูม้ี
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ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุท่ีอำจท ำให้มีกำรเพิกถอน
กำรเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขำยใน SET หรือในตลำดซ้ือขำย
หลกัทรัพยต์่ำงประเทศ) 
6.2 ตรำสำรทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นไม่ว่ำตำม
กฎหมำยไทย ซ่ึงหุ้นของบริษทัดงักล่ำวซ้ือขำยใน
กระดำนซ้ือขำยหลกัทรัพยส์ ำหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริษทัท่ีอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุท่ีอำจท ำ
ให้มีกำรเพิกถอนหุ้นออกจำกกำรซ้ือขำยใน SET หรือใน
ตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ) 
6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซ้ือขำย
ตำม 6.1 
6.4 ตรำสำรท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
6.4.1 เป็นตรำสำรหน้ี ตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตรำสำรท่ีมี
สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) หรือศุกูก ท่ี
ผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำร
นั้นในต่ำงประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศท่ีไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศ) หรือเป็นตรำสำร Basel III 
6.4.2 ม ี credit rating (กำรลงทุนในตำ่งประเทศหรือผูม้ี
ภำระผูกพนัมีภูมิล  ำเนำอยูใ่นต่ำงประเทศ โดยเลือกใช ้
Credit rating แบบ national scale) อยูใ่นระดบั investment 
grade 
6.4.3 เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 

ภำระผูกพนัมีภูมิล  ำเนำอยู่
ต่ำงประเทศ สำมำรถเลือกใช ้
credit rating แบบ national 
scale อยูใ่นระดบั investment 
grade) หรือ 
(2) น ้ำหนกัของทรัพยสิ์นท่ี
ลงทุนใน benchmark + 5% 
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6.4.3.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหน้ี < 
397 นบัแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตำม 6.4.3.1 
หรือ 6.4.3.2 ผูม้ีภำระผูกพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็น
บุคคลดงัน้ี 
6.4.3.3.1 บคุคลตำมขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทย
เป็นสมำชิก 
6.4.3.3.3 สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนอง
เดียวกบับุคคลตำมขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหน้ี > 397 
วนันบัแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบ
ของ regulated market 
6.5 ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrants) ท่ี
มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สัญญำมี credit rating (กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรือผูม้ีภำระผูกพนัมีภูมิล  ำเนำอยูใ่น
ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช ้ Credit rating แบบ national 
scale) อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้น
ดงัน้ี 
6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขำยหรืออยูใ่นระหว่ำง IPO เพื่อกำร
จดทะเบียนซ้ือขำยในกระดำนซ้ือขำยในกระดำนซ้ือขำย
หลกัทรัพยส์ ำหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำด
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ซ้ือขำยหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่ำวท่ีอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุท่ีอำจท ำให้มี
กำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซ้ือขำยใน SET 
หรือในตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยต์่ำงประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะกระจำย
กำรลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน อสังหำริมทรัพย ์
หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำม
แนวทำงท่ีส ำนกังำนก ำหนด 
6.8 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซ้ือขำยหรืออยูใ่น
ระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซ้ือขำยในกระดำนซ้ือ
ขำยหลกัทรัพยส์ ำหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย 
private equity ท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุท่ีอำจท ำ
ให้มีกำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซ้ือขำยใน
SET หรือในตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยต์่ำงประเทศ) 
6.9 หน่วย CIS ตำมท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.2 
หรือขอ้ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขำยหรือ
อยูใ่นระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซ้ือขำยในกระดำน
ซ้ือขำยหลกัทรัพยส์ ำหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือ
ของตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดงักล่ำวท่ีอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุท่ีอำจท ำ
ให้มีกำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซ้ือขำยใน 
SET หรือในตลำดซ้ือขำยหลกัทรัพยต์่ำงประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะ
กระจำยกำรลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
อสังหำริมทรัพย ์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
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(diversified fund) ตำมแนวทำงท่ีส ำนกังำนก ำหนด และมี
ลกัษณะตำม 6.7.1 

8 ทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูรั้บฝำก ผูอ้อกตรำสำร
หรือคู่สัญญำแลว้แต่กรณี  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน  
2. Derivatives on organized exchange  
ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่ม

กิจกำรเดียวกนัหรือกำรเขำ้เป็นคู่สัญญำในธุรกรรมทำง
กำรเงินกบับริษทัดงักล่ำว  

ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหน่ึงดงัน้ี 
แลว้แต่อตัรำใดจะสูงกว่ำ 
(1) 25% หรือ 
(2) น ้ำหนกัของทรัพยสิ์นท่ี
ลงทุนใน benchmark + 10% 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน  
2. derivatives on organized exchange  
ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรัพยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋

สัญญำใชเ้งิน ท่ีนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำ
ในต่ำงประเทศของนิติบุคคลดงักล่ำว) เป็น ผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย 
หรือคู่สัญญำ ดงัน้ี 

- ทุกประเภทรวมกนัไม่เกิน 
45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บั
กองทุนท่ีอำยกุองทุนคงเหลือ
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1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้ง
ขึ้น 
1.2 ธนำคำรพำณิชย ์
1.3 บริษทัเงินทุน 
1.4 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษทัตลำดรองสินเช่ือท่ีอยู่อำศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีกองทุนไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมำจำก
คู่สัญญำตำม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives)  

นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 6 เดือน 
ทั้งน้ี เฉพำะกองทุนรวมท่ีมี
อำยทุั้งโครงกำรมำกกว่ำหรือ
เท่ำกบั 1 ปี  

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญำใชเ้งิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยน
มือแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไข
ให้กองทุนสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได้ 
2.2 ตรำสำรท่ีมีสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝง (แต่ไม่รวมถึง
ตรำสำรท่ีมีสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝงซ่ึงจดทะเบียนกบั 
TBMA และมีกำรเสนอขำยตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไวใ้น
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออก
ใหม่) 
2.3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกท่ีมีระยะเวลำกำร
ฝำกเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
  

3 ธุรกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repo) ไม่เกิน 25% 
4 ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรัพย ์(Securities lending) ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นตำมขอ้ 8 ของส่วนท่ี 1 : 

อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือ
รวมกนัไม่เกิน 15% 
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คู่สัญญำ (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหน้ี ตรำ
สำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตรำสำรท่ีมีสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง 
(Structured Note) ศุกูก หรือ ตรำสำร Basel III ท่ีมีลกัษณะ
ครบถว้นดงัน้ี 
5.1 มีลกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 
อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือ
คู่สัญญำ (single entity limit) 
5.2 ม ี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำ investment grade 
หรือไม่มี credit rating 

6 Derivatives ดงัน้ี 

  6.1 กำรเขำ้ท ำธุรธรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำร
ลดควำมเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่ำควำมเส่ียงท่ีมีอยู่ 

6.2 กำรเขำ้ท ำธุรกรรมderivatives ท่ีมิใช่เพื่อกำรลดควำม
เส่ียง(non-hedging) 

global exposure limit 
กรณีกองทุนไม่มีกำรลงทุน
แบบซบัซอ้น 
จ ำกดั net exposure ท่ีเกิดจำก
กำรลงทุนใน derivatives โดย
ตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมำยเหตุ: ส ำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมไม่มี
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั product limit  
ทั้งน้ี กำรค ำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  
ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit)  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 หุ้นของบริษทัรำยใดรำยหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภำยใตก้ำร

จดักำรของ บลจ. รำยเดียวกนั
ตอ้งมีจ ำนวนหุ้นของบริษทั
รวมกนั < 25% ของจ ำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น  

2 ตรำสำรหน้ี ตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตรำสำร Basel III และศุ
กูก ของผูอ้อกรำยใดรำยหน่ึง (ไม่รวมถึงตรำสำรหน้ีภำครัฐ
ไทยหรือตรำสำรหน้ีภำครัฐต่ำงประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำ
หน้ีสินทำงกำรเงิน (financial 
liability)1 ของผูอ้อกตรำสำร
รำยนั้น ตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นงบ
กำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีล่ำสุดทั้งน้ี ในกรณีท่ีผู ้
ออกตรำสำรมีหน้ีสิน ทำง
กำรเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลำบญัชี
ถดัไปและยงัไม่ปรำกฏในงบ
กำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจน ำ
มูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำรวมกบัมูลค่ำ
หน้ีสินทำงกำรเงินตำมงบ
กำรเงินล่ำสุดดว้ยก็ไดโ้ดย
ขอ้มูลหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น
จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีกำร
เผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และใน
กรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรไม่มี
หน้ีสินทำงกำรเงินตำมท่ี
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เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงิน 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี
ล่ำสุด2 ให้ใชอ้ตัรำส่วนไม่เกิน 
1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรตำมขอ้น้ี
ของผูอ้อกรำยนั้นเป็นรำยคร้ัง 
เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตรำ
สำรไดม้ีกำรยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ให้
พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุน
ในตรำสำรตำมขอ้น้ีโดยเป็น
ตรำสำรท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต ่ำ
กว่ำ investment grade หรือไม่
มี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใตก้ำร
จดักำรของ บลจ. รำยเดียวกนั
รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่ำกำรออกและเสนอขำย
ตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยคร้ัง 
เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตรำสำร
ไดม้ีกำรย่ืนแบบ filling ใน
ลกัษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ให้
พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
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(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บั
กรณีเป็นตรำสำรท่ีออกโดย
บุคคลดงัน้ี 1. ธนำคำรพำณิชย ์
บริษทัเงินทุน หรือ บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษทัตลำดรองสินเช่ือท่ี
อยูอ่ำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
แห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออก
และน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่ง
ประเทศไทย 
9. บริษทัหลกัทรัพย ์
10. สถำบนักำรเงินระหว่ำง
ประเทศท่ีประเทศไทยเป็น
สมำชิก 
11. สถำบนักำรเงิน
ต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะ
ท ำนองเดียวกบั บุคคลตำม  1. 
– 9.) 



หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วย CIS ทั้งหมดของ MF 
หรือกองทุน CIS ต่ำงประเทศ 
ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำร
ลงทุนดงัน้ี 
(1) กำรลงทุนในหน่วย CIS 
ของกองทุนท่ีมีลกัษณะ
ครบถว้นดงัน้ี โดยไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
(1.1)มีขนำดเลก็ 
(1.2)จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอำยุ
ไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)เสนอขำยต่อผูล้งทุนใน
วงกวำ้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วย infra ทั้งหมดของ
กองทุน infra ท่ีออกหน่วย
นั้น เวน้แต่เป็นหน่วย infra 
ของกองทุนท่ีมีลกัษณะ
ครบถว้นดงัน้ี โดยไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
(1) มีขนำดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอำยุ
ไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวง
กวำ้ง 
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5  หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วย property ทั้งหมดของ
กองทุน property ท่ีออก
หน่วยนั้น เวน้แต่เป็นหน่วย 
property ของกองทุนท่ีมี
ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดย
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำน 
(1) มีขนำดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอำยุ
ไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวง
กวำ้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วย private equity ทั้งหมด
ของกองทุน private equity  

1 หน้ีสินทำงกำรเงิน (financial liability) ให้พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีผูอ้อกตรำสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำ
งบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีนั้น โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรบญัชีตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิชำชีพบญัชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสำกล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้  
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในคร้ังแรกของผูอ้อกตรำสำร  
ทั้งน้ี กำรค ำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  
ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรัพยสิ์นท่ีลงทุนขำดคุณสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน  
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด แต่ต่อมำทรัพยสิ์นท่ีลงทุนมีคุณสมบติัท่ี
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เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขำดคุณสมบติัในกำรเป็นทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนไดอี้กต่อไป บริษทั
จดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนและวนัท่ีทรัพยสิ์นขำดคุณสมบติั 
และจดัส่งรำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บ
ส ำเนำรำยงำนไวท่ี้บริษทัจดักำร  
(2) จ ำหน่ำยทรัพยสิ์นท่ีขำดคุณสมบติัภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั แต่ตอ้ง
ไม่เกินกว่ำระยะเวลำดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 4  
(ก) 30 วนันบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นขำดคุณสมบติั กรณีเป็นกองทุนรวมตลำดเงิน  
(ข) 90 วนันบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นขำดคุณสมบติั กรณีเป็นกองทุนรวมอ่ืนอกเหนือจำกกองทุนตำม (ก)  
(3) เมื่อบริษทัจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นท่ีขำดคุณสมบติั หรือทรัพยสิ์นท่ีขำดคุณสมบติัมีคุณสมบติั
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดแลว้ บริษทัจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ 
จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่ำว รวมถึงวนัท่ีไดจ้ ำหน่ำยทรัพยสิ์นนั้นออกไปหรือวนัท่ี
ทรัพยสิ์นมีกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบติัแลว้แต่กรณี และให้จดัส่งรำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่ำว  
ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นท่ีขำดคุณสมบติัให้เป็นไปตำม 1 (2) บริษทัจดักำรตอ้ง
จดัท ำรำยงำนขอ้มูลตำมวรรคหน่ึง พร้อมสำเหตุท่ีไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อ
ส ำนกังำน และผูดู้แลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว  
2. ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีกองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนด แต่ต่อมำกำร
ลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนเป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจำกกำรลงทุนเพ่ิม บริษทั
จดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุน และวนัท่ีกำรลงทุนไม่
เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบ
ระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท่ี้บริษทัจดักำร  
(2) ไม่ลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสิ์นท่ีเกินอตัรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแกไ้ขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วน
กำรลงทุนท่ีก ำหนด  
(3) แกไ้ขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ  
ผูล้งทุนเป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลำดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 4 ในส่วนน้ี  
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(ก) 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภท
ทรัพยสิ์น (product limit) ส ำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญำ
ใชเ้งิน ตำมขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3  
(ข) 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ส ำหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำกกรณีตำมขอ้ (3) (ก)  
(4) เมื่อบริษทัจดักำรสำมำรถแกไ้ขจนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนดแลว้ บริษทัจดักำรตอ้งจดัท ำ
รำยงำนขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่ำว รวมถึงวนัท่ีสำมำรถแกไ้ขให้
เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัท่ีสำมำรถแกไ้ขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนได ้ 
ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถแกไ้ขให้ไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนดตำม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั
จดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มูลตำมวรรคหน่ึง พร้อมสำเหตุท่ีไม่สำมำรถแกไ้ขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุนดงักล่ำวและจดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบ
ระยะเวลำดงักล่ำว  
(5) ในกรณีท่ีกองทุนมีหุ้นของบริษทัใดโดยไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนไดเ้สีย
ในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) ตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 4 นอกจำกปฏิบติัตำม (2.1) (2.2) (2.3) และ 
(2.4) แลว้ บริษทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัน้ีดว้ย  
(ก) งดเวน้กำรใชสิ้ทธิออกเสียงในหุ้นจ ำนวนท่ีเกินอตัรำส่วนกำรลงทุน เวน้แต่กรณีจ ำเป็นและสมควรโดย
ไดรั้บกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคระกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ข) ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือลดกำรมีอ ำนำจควบคุม หรือยื่นค ำขอผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซ้ือ ในกรณีท่ี
ทรัพยสิ์นเป็นหุ้นของบริษทัจดทะเบียน และกำรไดม้ำซ่ึงหุ้นของบริษทัดงักล่ำวเป็นผลให้กองทุนไดม้ำหรือ
เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทันั้นจนถึงหรือขำ้มจุดท่ีตอ้งท ำค ำเสนอซ้ือ  
3. หำกปรำกฎว่ำมีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำม
อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำ
กำรติดต่อกนั  
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุน และวนัท่ีกำรลงทุนไม่
เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนและผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท่ี้บริษทัจดักำร  
(2) แกไ้ขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำวภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
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ส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลำ 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว  
(3) หำกบริษทัจดักำรสำมำรถแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทุนได ้ให้จดัท ำรำยงำนขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน 
อตัรำส่วนกำรลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่ำว รวมถึงวนัท่ีอตัรำส่วนเป็นไปตำมท่ีก ำหนด และจดัส่งรำยงำน
ดงักล่ำวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำตำม (2)  
ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทุนได ้ห้ำมมิให้บริษทัจดักำรลงทุนเพ่ิมเติมในทรัยพ์
สินท่ีเกินอตัรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนด และให้บริษทัจดักำรจดัท ำ
รำยงำนขอ้มูลตำมวรรคหน่ึง พร้อมสำเหตุท่ีไม่สำมำรถแกไ้ขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำว และ
จดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนและผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำตำม (2)  
4. ในกรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนหรือขอ้ก ำหนดท่ีสำมำรถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่
ต่อมำปรำกฎกรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนหรือขอ้ก ำหนดท่ีสำมำรถลงทุน
ไดโ้ดยชอบ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงักล่ำวต่อไปได ้ 
(1) กรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนหรือไดสิ้ทธิจำกกำรเป็นผูถ้ือหลกัทรัพยต์ำมสัดส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมนั้น เวน้แต่เป็น
กรณีตำม (2)  
(2) กรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนหรือไดสิ้ทธิตำม (1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทุนตำม
ประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ทั้งน้ี บริษทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำดงักล่ำวดว้ย  
(3) กรณีท่ีกองทุนไดรั้บทรัพยสิ์นมำจำกกำรบริจำค  
5. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ ำเป็นอ่ืนใดท ำให้บริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ือให้กำรลงทุน
เป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในขอ้ 1(2) หรือขอ้ 2 (3) (ข) หรือบริษทัจดักำรมีควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษทัจดักำรสำมำรถใชดุ้ลยพินิจด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมไดโ้ดย
ตอ้งค ำนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั และตอ้งส่งรำยงำนเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำรใน
เร่ืองดงักล่ำวต่อส ำนกังำน ผูถ้ือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลำท่ีตอ้ง
แกไ้ขให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว ทั้งน้ี ในกำรจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษทั
จดักำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำรแทนได ้ 
ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน  
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  
(1) จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรลงทุนท่ีไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลท่ีท ำให้มีกำรลงทุนไม่
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เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำน รวมทั้งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 
วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท่ี้บริษทัจดักำร  
(2) ด ำเนินกำรแกไ้ขให้สัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรือด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี  
2. ในกรณีท่ีกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 
วนันบัแต่วนัท่ีสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน เวน้แต่บริษทัจดักำรจะ
ไดรั้บมติจำก  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว  
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหน่ึง บริษทัจดักำรตอ้งจดัให้มีวิธีกำรในกำรให้สิทธิแก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนเดิมในกำรท่ีจะออกจำกกองทุนรวมก่อนท่ีกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้
บงัคบั โดยวิธีกำรดงักล่ำวตอ้งมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อไดรั้บมติจำกผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บริษทัจดักำรตอ้งงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีท่ี
ครบก ำหนด 90 วนันบัแต่วนัท่ีสัดส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษทัจดักำรตอ้งไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพ่ิมเติม  
3. ในกำรค ำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมตำมกำรแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจดักำรจะไม่นบั
ช่วงเวลำดงัน้ี รวมดว้ยก็ได ้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส ำคญั  
3.1 ช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม  
3.2 ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทุน  
3.3 ช่วงระยะเวลำท่ีกองทุนจ ำเป็นตอ้งรอกำรลงทุน และ/หรือในช่วงท่ีผูล้งทุนท ำกำรขำยคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีกำรโอนยำ้ยกองทุนจ ำนวนมำก ซ่ึงมีระยะเวลำไม่เกิน 10 วนัท ำกำร 

5.2 รำยละเอียดเพ่ิมเติม 
(ช่องทำงในกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุนคร้ังแรก) 

บริษทัจดักำรและผูส้นบัสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรกให้แก่
ประชำชนทัว่ไปในรำคำขำยหน่วยลงทุนและตำมระยะเวลำเสนอขำยคร้ังแรกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ทั้งน้ี 
หำกมีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนครบ ตำมจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรก่อนส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำยคร้ังแรก 
บริษทัจดักำรสำมำรถจะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน โดยปิดประกำศท่ีส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและ
ผูส้นบัสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

สำมำรถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 
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5.2.1 วิธีกำรขอรับหนงัสือช้ีชวนและค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและค ำขอเปิดบญัชีกองทุน  
ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี สำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค ำสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน และค ำขอใชบ้ริกำรกองทุนรวม (เฉพำะผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) และ
สำมำรถท ำกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นวนัและเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงจะไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือ  
ช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญัท่ีผูล้งทุนควรทรำบท่ีมีไว ้ณ บริษทัจดักำรและท่ีท ำกำรของผูส้นบัสนุนกำรขำย
หรือรับซ้ือคืนท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกบริษทัจดักำร  
5.2.2. วิธีกำรเปิดบญัชีกองทุน  
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบญัชีกองทุนกบับริษทัจดักำร จะตอ้งด ำเนินกำรเปิดบญัชีกองทุน พร้อมกบักำร
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในคร้ังแรกกบับริษทัจดักำรก่อน โดยผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ใน 
“ค ำขอใชบ้ริกำรกองทุนรวม” (เฉพำะผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ให้ครบถว้นถูกตอ้ง
และชดัเจน และจะตอ้งลงลำยมือช่ือในค ำขอใชบ้ริกำรกองทุนรวม และลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งในเอกสำร
ส ำคญัประกอบกำรขอใชบ้ริกำร หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต โดย
บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจำรณำใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน หรือเป็นหลกัฐำนในกำร
แสดงตนเพื่อกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร และ/หรือ เพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบลำยมือ
ช่ือของผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนบัมติส ำหรับกำรขอมติใดๆ จำกผูถ้ือหน่วยลงทุน  
5.2.3 วิธีกำรจองซ้ือหน่วยลงทุน  
5.2.3.1 บริษทัจดักำร  
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งสั่งซ้ือเป็นจ ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำมูลค่ำขั้นต ่ำในกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุน (ถำ้มี) โดยผู้
สั่งซ้ือจะตอ้งกรอกรำยละเอียดต่ำงๆใน “ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” ให้ครบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน พร้อมช ำระเงิน
ค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนท่ีบริษทัจดักำร โดยผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสำมำรถส่งค ำสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือเอกสำรแสดงตนอ่ืนของทำงรำชกำร หรือเอกสำร
ส ำคญัแสดงถึงกำรท ำนิติกรรมในนำมของนิติบุคคล (แลว้แตก่รณี) หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับ
หรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต ท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง ให้บริษทัจดักำรทำงโทรสำรได ้โดยหลงัจำกท่ี
บริษทัจดักำรไดรั้บค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ ำนวนจำกผูส้ังซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ 
บริษทัจดักำรจะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน ยกเวน้ในกรณีท่ี
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทำงโทรสำร  
5.2.3.2 ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน  
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ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งสั่งซ้ือเป็นจ ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำมูลค่ำขั้นต ่ำในกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุน (ถำ้มี) โดยผู้
สั่งซ้ือจะตอ้งกรอกรำยละเอียดต่ำงๆใน “ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” ให้ครบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน พร้อมช ำระเงิน
ค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนท่ีผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน โดยผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน
สำมำรถส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือเอกสำรแสดงตนอ่ืนของทำง
รำชกำร หรือเอกสำรส ำคญัแสดงถึงกำรท ำนิติกรรมในนำมของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ี
บริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคตท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง ให้ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือ
รับซ้ือคืนทำงโทรสำรได ้โดยหลงัจำกท่ีผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่ำซ้ือ
หน่วยลงทุนทั้งจ ำนวนจำกผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ส ำเนำค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนส่ง
ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทำงโทรสำร  
5.2.3.3 ATM  
ไม่มี  
5.2.3.4 Tele-bank  
ไม่มี  
5.2.3.5 ไปรษณีย ์ 
(1) ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สำมำรถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียไ์ด ้โดยระบุเป็นจ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งกำรสั่งซ้ือแต่ละคร้ังไม่น้อยกว่ำมูลค่ำขั้นต ่ำในกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุน (ถำ้มี) และตอ้งกรอกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ใน “ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต ให้
ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พร้อมช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ ำนวนให้บริษทัจดักำร  
(2) ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน (เฉพำะส่วนตน้ฉบบัส ำหรับกำรน ำส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ โดย ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนเก็บส ำเนำฉบบัส ำหรับผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน) 
ดรำฟต ์หรือหลกัฐำนกำรโอนเงิน พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรขำ้รำชกำรหรือบตัร
พนกังำนรัฐวิสำหกิจหรือเอกสำรแสดงตนอ่ืนของทำงรำชกำร ท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง และผูส้ั่งซ้ือ
ประเภทนิติบุคคลจะตอ้งแนบเอกสำรส ำคญัแสดงถึงกำรท ำนิติกรรมในนำมของนิติบุคคลนั้น เช่น หนงัสือ
รับรอง หนงัสือมอบอ ำนำจกระท ำกำร และหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทั
จดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต ให้บริษทัจดักำรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  
5.2.3.6 Internet  
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ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ภำยใตร้ำยละเอียด หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข ขั้นตอนวิธีกำรใชบ้ริกำร วิธีกำรขำยหน่วยลงทุนผ่ำนอินเทอร์เน็ต ท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด โดยไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร  
5.2.3.7 หกับญัชี  
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจำกธนำคำรในกำรใชบ้ริกำรค ำสั่งหกับญัชีเงินฝำก สำมำรถสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำกได ้โดยธนำคำรท่ีให้บริกำรตำมท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด โดยสำมำรถดูรำยละเอียด
ไดท้ำงอินเทอร์เน็ต บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร  
5.2.4 กำรรับช ำระ และกำรเก็บรักษำเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  
5.2.4.1 บริษทัจดักำร  
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร เช็คหรือดรำฟต ์ท่ี
สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำร  
บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีท่ีรับช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำว
โดยถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทรำบและยินยอมให้ด ำเนินกำรแลว้ โดยจะแสดงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัใน
หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปสำระส ำคญั  
ในกำรช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีท่ีผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืน
ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำร เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช ำระดว้ยเงินจน
เต็มค่ำจะหกักลบลบหน้ีกบับริษทัจดักำรไม่ได ้และผูส้ั่งซ้ือท่ีไดท้ ำกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ ำระเงินค่ำซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนแลว้ จะเพิกถอนกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้
แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
ทั้งน้ี ในกำรช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร เช็ค หรือดรำฟต ์ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษทัจดักำรไดเ้รียกเก็บเงินตำมค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร เช็ค หรือดรำฟต ์และไดรั้บเงินค่ำซ้ือ
หนวยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนแลว้ และในกรณีท่ีกำรช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร เช็ค 
หรือดรำฟต ์ถูกปฎิเสธกำรจ่ำยเงินจำกธนำคำรของผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรของสงวนสิทธิท่ีจะระงบั
กำรขำยหน่วยลงทุนแก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้น และจะด ำเนินกำรส่งเช็ค หรือดรำฟต ์นั้นคืนแก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
5.2.4.2 ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน  
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร เช็คหรือดรำฟต ์ท่ี
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สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีท ำกำรของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนท่ีรับค ำสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน  
บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีท่ีรับช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำว
โดยไม่ถือว่ำปฎิบติัผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร และไม่ถือเป็นกำรแกไ้ข โดยจะแสดงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั
ในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปสำระส ำคญั  
ในกำรช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีท่ีผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืน
ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำร เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช ำระดว้ยเงินจน
เต็มค่ำจะหกักลบลบหน้ีกบับริษทัจดักำรไม่ได ้และผูส้ั่งซ้ือท่ีไดท้ ำกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ ำระเงินค่ำซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนแลว้ จะเพิกถอนกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้
แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
ทั้งน้ี ในกำรช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร เช็ค หรือดรำฟต ์ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษทัจดักำรไดเ้รียกเก็บเงินตำมค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร เช็ค หรือดรำฟต ์และไดรั้บเงินค่ำซ้ือ
หนวยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนแลว้ และในกรณีท่ีกำรช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร เช็ค 
หรือดรำฟต ์ถูกปฎิเสธกำรจ่ำยเงินจำกธนำคำรของผูส้ั่งซ้อหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรของสงวนสิทธิท่ีจะระงบั
กำรขำยหน่วยลงทุนแก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้น และจะด ำเนินกำรส่งเช็ค หรือดรำฟต ์นั้นคืนแก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
5.2.4.3 ATM  
ไม่มี  
5.2.4.4 Tele-bank  
ไม่มี  
5.2.4.5 ไปรษณีย ์ 
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเป็น ค ำสั่งโอนเงิน หรือดรำฟตท่ี์สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ไดใ้นเขตหกับญัชีกรุงเทพมหำนคร โดยสั่งจ่ำยบญัชีอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรก ำหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับช ำระค่ำซ้ือ
หน่วยลงทุน  
5.2.4.6 Internet  
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนผำ่นส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซดข์องบริษทัจดักำร สำมำรถช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน โดย
ใชบ้ริกำรช ำระเงินของธนำคำรทำงอินเทอร์เน็ต หรือค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร ของธนำคำรท่ีบริษทัจดักำร
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ก ำหนด โดยสำมำรถดูรำยละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซดข์องบริษทัจดักำร  
5.2.4.7 หกับญัชี  
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจำกธนำคำรให้ใชบ้ริกำรค ำสั่งหกับญัชีเงินฝำก สำมำรถข ำระเงินค่ำซ้ือหน่วย
ลงทุนท่ีบริษทัจดักำร ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือผำ่นส่ืออินเทอร์เน็ต โดยวิธีสั่งหกั
บญัชีเงินฝำกได ้โดยธนำคำรตำมท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด โดยสำมำรถดูรำยละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั
จดักำร  
5.2.4.8 อ่ืนๆ เช่น Application ผำ่นทำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนตำมท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด  
บริษทัจดักำรอำจรับค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีอ่ืนใด รวมถึงเพ่ิมเติมช่องทำงกำรรับช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วย
ลงทุนดว้ยวิธีอ่ืนใดเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนำคต โดยถือว่ำกำรเพ่ิมเติมวิธีกำร
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำวไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะแจง้ถึงวิธีกำร
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และจะประกำศให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร สถำนท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนกำร
ขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ประกำศผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร  
ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะไม่รับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลท่ีบริษทั
จดักำรมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกำ ผูท่ี้มีถิ่นฐำนในสหรัฐอเมริกำรบุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพยสิ์น
ของบุคคลดงักล่ำว และบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนซ่ึงจดัให้มีขึ้นและด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ และ/หรือ
บุคคลใดๆ ท่ีอยูภ่ำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรปฏิบติักำรตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจกัรไทยกบั
รัฐบำลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำเพื่อควำมร่วมมือในกำรปรับปรุงกำรปฏิบติัตำมกำรภำษีอำกรระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ. 2560  
เง่ือนไขกำรรับช ำระ และกำรเก็บรักษำเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  
กรณีผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค หรือดรำฟต ์เช็ค หรือดรำฟต ์ดงักล่ำว
ตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินได ้ตำมรำยละเอียดท่ีระบุในขอ้ 5.2.4 ทั้งน้ี เวน้แต่บริษทัจดักำรจะก ำหนดหรือนุญำต
เป็นอยำ่งอ่ืน  
5.2.5 กำรจดัสรรหน่วยลงทุน  
บริษทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตำมท่ีสั่งซ้ือและไดช้ ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเต็ม
ตำมจ ำนวนแลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำ
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จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวต้่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผูส้ั่งซ้ือ โดยใชห้ลกักำร “สั่งซ้ือก่อนไดก้่อน” ตำมวนัท่ีไดรั้บค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ ำระค่ำซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนท่ีเสนอขำยคร้ังแรก
ก่อนส้ินสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยคร้ังแรก บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดกำรเสนอขำยก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำดงักล่ำว โดยบริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรปิดประกำศแจง้ให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนทรำบท่ีบริษทัจดักำร
และผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีมีกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรร จะพิจำรณำจดัสรรตำม
สัดส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถจดัสรรไดใ้ห้แก่ผูส้ั่งซ้ือ ทั้งน้ี บริษทัจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรร
หรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้  
ทั้งน้ี สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจำกท่ีนำยทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลกำรซ้ือหน่วย
ลงทุนของผูส้ั่งซ้ือในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่ำนั้น โดยนำยทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดย
ทำงไปรษณีย ์ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
5.2.6 กำรคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  
บริษทัจดักำรจะคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรจดัสรรแต่บำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีท่ีปรำกฏ
เหตุกรณีกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนมีผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจด
ทะเบียนไวต้่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมขอ้ 5.2.5  
บริษทัจดักำรจะคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบ้ีย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะผูส้ั่งซ้ือทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้แก่ ผูส้ั่งซ้ือ ตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในค ำขอใชบ้ริกำรกองทุนรวม ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัปิดกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
5.2.7 เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทุน  
(1) กรณีท่ีบริษทัยติุโครงกำรเน่ืองจำกหลงัส้ินสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรกแลว้ปรำกฏว่ำ  
(1.1) โครงกำรไม่สำมำรถขำยหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนไดถ้ึง 35 รำย หรือ  
(1.2) ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรประสงค์จะยติุโครงกำร เน่ืองจำกขำยหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนไดถ้ึง 35 รำย แต่มี
มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดต ่ำกว่ำ 50,000,000 บำท เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน  
(2) ระหว่ำงระยะเวลำก่อนปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกกำร
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จดัตั้งและจดักำรกองทุนรวม และยติุกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนส้ินสุดระยะเวลำกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุนดงักล่ำว เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน  
บริษทัจดักำรจะยติุกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อม ตำมท่ีผูล้งทุนซ้ือ
ระบุไวใ้นค ำขอใชบ้ริกำรกองทุนรวม ภำยใน 1 เดือน นบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำยคร้ังแรก  
หำกบริษทัจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นภำยในก ำหนดดงักล่ำวไดอ้นั
เน่ืองมำจำกควำมผิดพลำดของบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรจะช ำระดอกเบ้ียในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี 
นบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำ 1 เดือนให้แก่ผูล้งทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. จะพิจำรณำผ่อนผนัหรือสั่งกำรเป็นอยำ่งอ่ืน  
5.2.8 เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
ในกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ใน “ค ำขอเปิดบญัชีกองทุนรวม” 
(เฉพำะผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมท่ีจดัตั้งและจดักำรโดยบริษทัจดักำรเป็นคร้ังแรก) หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ี
บริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต ให้ครบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน โดยผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน
จะตอ้งลงลำยมือช่ือในค ำขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนด
เพ่ิมเติมในอนำคต โดยบริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจำรณำใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซ้ือและ/ หรือขำยคืน
หน่วยลงทุน หรือเป็นหลกัฐำนในกำรแสดงตนเพ่ือกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร และ/ 
หรือเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบลำยมือช่ือของผูถ้ือหน่วยลงทุน ท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนบัมติส ำหรับกำรขอมติใดๆ 
จำกผูถ้ือหน่วยลงทุน พร้อมเอกสำรหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนด
เพ่ิมเติมในอนำคต  
(1) กรณีบุคคลธรรมดำ  
(ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซ่ึงลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง หรือ  
(ข) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ซ่ึงลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง หรือ  
(2) กรณีนิติบุคคล  
(ก) ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย ์ซ่ึงกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง  
(ข) ส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง  
(ค) บตัรตวัอยำ่งลำยมือช่ือของกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
(ง) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้ีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง  
(จ) หนงัสือมอบอ ำนำจกระท ำกำร ส ำหรับกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจให้ผูอ่ื้นกระท ำกำรแทนพร้อมส ำเนำบตัร
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ประชำชนของ ผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ อน่ึงหำกหนงัสือมอบอ ำนำจกระท ำกำรเป็นฉบบัส ำเนำ 
จะตอ้งลงนำมรับรองโดยผูม้อบอ ำนำจดว้ย  
(ฉ) ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภ.พ.20  
(ช) บญัชีรำยช่ือผูถ้ือหุ้น บอจ.5 หรือ บมจ.006 แลว้แต่กรณี  
(ซ) บญัชีรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน  
ทั้งน้ี ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสำมำรถส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทำงโทรสำร พร้อมส ำเนำเอกสำร
แสดงตนท่ีรับรองส ำเนำถูกตอ้ง หรือเอกสำรส ำคญัแสดงถึงกำรท ำนิติกรรมของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือ
เอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต ให้บริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำย
หรือรับซ้ือคืนทำงโทรสำรดว้ย  
  

6.2 รำยละเอียดเพ่ิมเติม (กำร
เสนอขำยภำยหลงักำรเสนอ
ขำยคร้ังแรก) 

บริษทัจดักำรจะจดัให้มีหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุป และหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงกำร ไว ้ณ ท่ีท ำกำรทุกแห่ง
ของบริษทัจดักำร และ ณ สถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยผูท่ี้
สนใจลงทุนสำมำรถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปหรือหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงกำร ค ำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน และค ำขอเปิดบญัชีกองทุนรวมไดท่ี้ท่ีท ำกำรทุกแห่งของบริษทัจดักำร และ ณ สถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัในเวลำท ำกำร และสำมำรถส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ดงักล่ำวไดใ้นระหว่ำงวนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยคร้ังแรก ทุกวนัท ำกำรระหว่ำงเวลำเร่ิมท ำกำร
ถึง 15:30 น. 
ทั้งน้ีบริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนได ้โดยบริษทั
จดักำรจะติดประกำศรำยละเอียดดงักล่ำวให้ผูล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ท่ี
เวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั และสำมำรถท ำกำรซ้ือ
หน่วยลงทุนไดต้ำมวิธีกำรต่อไปน้ี 
6.2.1 วิธีกำรขำยหน่วยลงทุนผำ่นบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(1) ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำมูลค่ำขั้นต ่ำในกำรสั่งซ้ือ 
(ถำ้มี) โดยตอ้งกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ใน “ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” และ “ค ำขอเปิดบญัชีกองทุนรวม” (เฉพำะผู ้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดท่ีจดัตั้งและจดักำรโดยบริษทัจดักำรเป็นคร้ังแรก) หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทั
จดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต ให้ครบถว้นถกูตอ้งและชดัเจนพร้อมช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน

สำมำรถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 
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ทั้งจ ำนวนให้บริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสำมำรถส่งค ำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่ำวไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน หรือทำงโทรสำรของบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนส ำหรับผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับ 
ทั้งน้ี ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงลำยมือช่ือในใบค ำขอใชบ้ริกำรกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือ
เอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด โดยบริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจำรณำใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซ้ือ
และ/หรือขำยคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลกัฐำนในกำรแสดงตนเพ่ือกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนกบั
บริษทัจดักำร และ/หรือเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบลำยมือช่ือของผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนบัมติ
ส ำหรับกำรขอมติใดๆ จำกผูถ้ือหน่วยลงทุน 
(2) ในกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนส ำหรับผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ียงัไม่มีบญัชีกองทุน ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนประเภท
บุคคลธรรมดำ จะตอ้งแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรขำ้รำชกำร บตัรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือเอกสำร
แสดงตนอ่ืนของทำงรำชกำร หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต และผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคล จะตอ้งแสดงเอกสำรส ำคญัแสดงถึงกำรท ำนิติกรรมในนำมของนิติบุคคล
นั้น เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือมอบอ ำนำจกระท ำกำร และ/หรือหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้นหรือ
เอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต ต่อบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ีผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สำมำรถส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทำง
โทรสำรหรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับ 
(3) ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเป็น เงินสด ค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร เช็คหรือดรำฟต ์
หรือวิธีกำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรับ ทั้งน้ี กำรช ำระเงิน
ดว้ยเช็คหรือดรำฟตต์อ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำรหรือ
สถำนท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีรับค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่บริษทั
จดักำรจะก ำหนดหรืออนุญำตเป็นอยำ่งอ่ืน 
บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีท่ีรับช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำว
โดยไม่ถือว่ำปฏิบติัผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร และไม่ถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร โดยจะแสดงขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปสำระส ำคญั 
ในกรณีท่ีเช็คหรือดรำฟตด์งักล่ำวไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท ำกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำดว้ยเหตุใด 
บริษทัจดักำรจะถือว่ำผูส้ั่งซ้ือท ำกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินได้
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ในรำคำหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนวนันั้น 
(4) ในกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผำ่นผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเป็นธนำคำร หำก 
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนยงัไม่มีบญัชีเงินฝำกกบัธนำคำร ผูส้ั่งซ้ือจะตอ้งขอเปิดบญัชีเงินฝำกกบัธนำคำร ทั้งน้ี บริษทั
จดักำรจะโอนเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน เขำ้บญัชีเงินฝำกดงักล่ำว 
(5) หลงัจำกท่ีบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดรั้บค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
พร้อมทั้งเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ ำนวนจำกผูส้ั่งซ้ือแลว้ บริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนจะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน ยกเวน้ในกรณีท่ีผู ้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทำงโทรสำร 
(6) บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดักำร
หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตำมจ ำนวนทั้งหมดท่ีมีค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยรำคำขำย
หน่วยลงทุน ในวนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทุน และเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีขำยหน่วยลงทุน ภำยในวนั
ท ำกำรถดัจำกวนัท่ีเสร็จส้ินกำรค ำนวณดงักล่ำว โดยใชร้ำคำขำยหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรขำย
หน่วยลงทุน ซ่ึงจะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดเ้มื่อส้ินวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณบวกดว้ยค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหน่วยลงทุนตำมอตัรำท่ีก ำหนดไว ้(ถำ้มี) และรำคำขำยหน่วยลงทุน
ดงักล่ำวเป็นรำคำท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
6.2.2 วิธีกำรขำยหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์
(1) ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สำมำรถสั่งซ้ือหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทำงไปรษณียไ์ด ้โดยระบุ
เป็นจ ำนวนเงินท่ีตอ้งกำรสั่งซ้ือไม่นอ้ยกว่ำมูลค่ำขั้นต ่ำในกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุน (ถำ้มี) และตอ้งกรอก
รำยละเอียดต่ำงๆ ใน “ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมใน
อนำคตให้ครบถว้นถูกตอ้งและชดัเจน พร้อมช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ ำนวนให้บริษทัจดักำร 
(2) ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเป็น ค ำสั่งโอนเงิน ค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร หรือ
ดรำฟตห์รือวิธีกำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับ ทั้งน้ีกำรช ำระเงินดว้ยเช็คหรือดรำฟตต์อ้งสำมำรถเรียกเก็บเงิน
ไดใ้นเขตหกับญัชีกรุงเทพมหำนคร เวน้แต่บริษทัจดักำรจะก ำหนดหรืออนุญำตเป็นอย่ำงอ่ืน โดยสั่งจ่ำยบญัชี
อ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรก ำหนดให้เป็นบญัชีท่ีรับช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน 
(3) ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนจะตอ้งส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน (เฉพำะส่วนตน้ฉบบัส ำหรับกำรน ำส่ง
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ โดยผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนเก็บส ำเนำฉบบัส ำหรับผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลกัฐำน) ดรำฟต ์หรือหลกัฐำนกำรโอนเงิน หรือหลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ี
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บริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต ให้บริษทัจดักำรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 
(4) บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์
ตำมจ ำนวนทั้งหมดท่ีมีค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยรำคำขำยหน่วยลงทุน ในวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนถดัจำก
วนัท่ีบริษทัจดักำรไดรั้บค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำวทำงไปรษณีย ์และเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีขำยหน่วย
ลงทุน ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีเสร็จส้ินกำรค ำนวณดงักล่ำว โดยใชร้ำคำขำยหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ 
ส้ินวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดเ้มื่อส้ินวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนวนันั้น
เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณบวกดว้ยค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหน่วยลงทุนตำมอตัรำท่ีก ำหนดไว ้(ถำ้มี) และรำคำ
ขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นรำคำท่ีรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัจดักำรเป็น
อยำ่งอ่ืน ตำมท่ีบริษทัจดักำรจะประกำศก ำหนดต่อไป 
6.2.3 วิธีกำรขำยหน่วยลงทุนผำ่นกำรบริกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
6.2.3.1 วิธีกำรขำยหน่วยลงทุนผำ่นเคร่ืองฝำกถอนเงินอตัโนมติั (Automatic Teller Machine) 
เมื่อบริษทัจดักำรจะเปิดให้ใชบ้ริกำรดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะจดัให้มีรำยละเอียดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ขั้นตอน
วิธีกำรใชบ้ริกำรและก ำหนดเวลำในกำรใชบ้ริกำรให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบและปฏิบติัตำม โดยบริษทัจดักำร
จะติดประกำศดงักล่ำวท่ีส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนเร่ิมให้บริกำร และ/หรือประกำศทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร 
6.2.3.2 วิธีกำรขำยหน่วยลงทุนผำ่นอินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนผำ่นส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซดข์องบริษทัจดักำร สำมำรถช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน โดย
ใชบ้ริกำรช ำระเงินของธนำคำรทำงอินเทอร์เน็ต หรือค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร ของธนำคำรท่ีบริษทัจดักำร
ก ำหนด โดยสำมำรถดูรำยละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซดข์องบริษทัจดักำร 
6.2.3.3 วิธีกำรขำยหน่วยลงทุนทำงโทรศพัท ์(Tele-bank) 
เมื่อบริษทัจดักำรจะเปิดให้ใชบ้ริกำรดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะจดัให้มีรำยละเอียดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ขั้นตอน
วิธีกำรใชบ้ริกำรและก ำหนดเวลำในกำรใชบ้ริกำรให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบและปฏิบติัตำม โดยบริษทัจดักำร
จะติดประกำศดงักล่ำวท่ีส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ก่อนเร่ิมใหบ้ริกำร 
6.2.4 วิธีกำรขำยหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ โดยวิธีหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก (Saving Plan) 
ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุน สำมำรถขอรับค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ และหนงัสือขอให้หกั
บญัชีเงินฝำก หรือแบบฟอร์มอ่ืนใดตำมแบบท่ีธนำคำร และ/หรือ บริษทัจดักำร ก ำหนด ไดท่ี้ท่ีท ำกำรทุกแห่ง
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ของบริษทัจดักำรและ ณ สถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทุกวนัใน
เวลำท ำกำร และสำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำโดยวิธีหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก (Saving 
Plan) ไดภ้ำยใตเ้ง่ือนไขท่ี บริษทัจดักำรและธนำคำรผูใ้ห้บริกำรก ำหนด ดงัน้ี 
1. ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งศึกษำรำยละเอียดและกรอก “ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ” และ ”หนงัสือ
ขอให้หกับญัชีเงินฝำก” หรือแบบฟอร์มอ่ืนใดตำมแบบท่ีธนำคำร และ/หรือ บริษทัจดักำรก ำหนด เพื่อเป็นกำร
ยินยอมให้หกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพ่ือช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ (เฉพำะผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็น
ประจ ำท่ียงัไม่ไดข้อใชบ้ริกำรหกับญัชีเงินฝำกเพ่ือช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนกบั บริษทัจดักำร และธนำคำรผู้
ให้บริกำร) ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และยื่นให้ บริษทัจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
พร้อมส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกท่ีประสงคใ์ห้หกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกนั้น 
ทั้งน้ี บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริกำรดงักล่ำวแก่ผูล้งทุนท่ี “หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำก” หรือ
แบบฟอร์มอ่ืนใดตำมแบบท่ีธนำคำรก ำหนด ไดรั้บกำรอนุมติัจำกธนำคำรแลว้เท่ำนั้น 
2. ผูส้ั่งซ้ือจะตอ้งระบุช่ือกองทุนท่ีตอ้งกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งกำรสั่งซ้ือในแต่ละ
คร้ัง ซ่ึงตอ้งมีมูลค่ำไม่นอ้ยกว่ำ 1,000 บำท ก ำหนดเวลำในกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ และขอ้มูลอ่ืนๆ 
ใน “ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ” โดยผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะไดรั้บหน่วยลงทุนในรำคำขำยหน่วยลงทุนท่ี
ค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ บวกดว้ยค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหน่วย
ลงทุนตำมอตัรำท่ีก ำหนดไว ้(ถำ้มี) 
3. บริษทัจดักำรจะไม่ด ำเนินกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก ในกรณีท่ีผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีใชวิ้ธีหกัเงินจำกบญัชี
เงินฝำก โดยกำรช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดรำฟตท่ี์ไม่สำมำรถน ำฝำกเพ่ือเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท่ี
มีกำรหกับญัชีเงินฝำก และท ำให้บญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซ้ือดงักล่ำวไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน
ในงวดกำรซ้ือหน่วยลงทุนงวดใด ทั้งน้ี บริษทัจดักำร จะหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมี
เงินครบตำมท่ีระบุไวใ้น “ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ” เท่ำนั้น และหำกเงินในบญัชีเงินฝำกไม่มีหรือมีแต่
ไม่เพียงพอในกำรช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
งวดกำรซ้ือหน่วยลงทุนงวดใด บริษทัจดักำร จะไม่ด ำเนินกำรหกัเงินในบญัชีเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนในงวดนั้นๆ 
แต่จะท ำกำรหกับญัชีเงินฝำกในงวดถดัไป และจะไม่หกัยอ้นหลงัส ำหรับงวดท่ีบญัชีเงินฝำกมีเงินไม่เพียงพอ 
ทั้งน้ี บริษทัจดักำร มีสิทธิระงบักำรท ำรำยกำรซ้ือหน่วยลงทุนในงวดกำรซ้ือหน่วยลงทุนงวดนั้น โดยไม่
จ ำเป็นตอ้งบอกกล่ำวให้ผูข้อใชบ้ริกำรทรำบแต่อย่ำงใด และหำกเงินในบญัชีเงินฝำกไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นระยะเวลำ 2 งวดกำรซ้ือหน่วยลงทุนติดต่อกนั บริษทัจดักำรมีสิทธิยกเลิกกำร
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ให้บริกำรตำมค ำขอน้ีไดท้นัที โดยไม่จ ำเป็นตอ้งบอกกล่ำวให้ผูข้อใชบ้ริกำรทรำบล่วงหนำ้ 
4. หำกผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำโดยวิธีหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกตอ้งกำรแกไ้ขกำรหกับญัชีเงินฝำก ผู ้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งยกเลิกกำรใช ้“ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ” ฉบบัเดิม และกรอกรำยละเอียดใน 
“ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ” ฉบบัใหม่ หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ี บริษทัจดักำรก ำหนดให้ครบถว้นถูกตอ้ง
และย่ืนให ้บริษทัจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนัก่อนมี
กำรหกับญัชี ทั้งน้ี บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริกำรกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนวิธีน้ีแก่ผูล้งทุนท่ี “หนงัสือ
ขอให้หกับญัชีเงินฝำก” หรือแบบฟอร์มอ่ืนใดตำมแบบท่ีธนำคำรก ำหนด ไดรั้บกำรอนุมติัจำกธนำคำรแลว้
เท่ำนั้น 
5. ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำโดยวิธีหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทัจดักำรไดรั้บเงินค่ำ
ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุน และ บริษทัจดักำร หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจดัสรร
หน่วยลงทุนได ้โดยผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขอคืนเงินค่ำซ้ือ
หน่วยลงทุนหำก บริษทัจดักำร ไดห้กับญัชีเงินฝำกของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนแลว้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจำกบริษทั
จดักำร เป็นกรณีพิเศษ 
ทั้งน้ี สิทธิในหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทึก
รำยกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจดัสรรหน่วยลงทุนแลว้ และ
บริษทัจดักำร หรือนำยทะเบียนจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนทำง
ไปรษณีย ์เพ่ือเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนัถดัจำกวนัส้ินเดือนของ
เดือนมิถุนำยน และธนัวำคม 
ทั้งน้ีบริษทัจดักำรและหรือนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบของหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนจำกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน(Fund Book) หรือ
รูปแบบอ่ืนท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำต หรือเห็นชอบให้ด ำเนินกำรได ้ตำมรำยละเอียดในหวัขอ้ 
“กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” 
6. ในกรณีท่ีผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะบอกเลิกกำรใชบ้ริกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ ผูส้ั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งบอกกล่ำวเป็นหนงัสือยกเลิกหรือแบบฟอร์มอ่ืนใดตำมท่ี บริษทัจดักำร 
ก ำหนดให้บริษทัจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยกำรเลิกใชบ้ริกำร
ดงักล่ำวจะมีผลภำยใน 30 วนั ภำยหลงัจำก บริษทัจดักำร หรือ ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ไดรั้บหนงัสือยกเลิกหรือแบบฟอร์มอ่ืนใดตำมท่ี บริษทัจดักำรก ำหนดอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้นเรียบร้อยแลว้ 
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7. บริษทัจดักำรถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใชบ้ริกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำโดยวิธีหกัเงินจำกบญัชี
เงินฝำก ยอมรับเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้น “ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ” และ/หรือท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต 
ผูล้งทุนสำมำรถเลือกให้หกับญัชีเงินฝำกเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ไดทุ้กเดือน ทุก 3 เดือน (มีนำคม มถิุนำยน 
กนัยำยน และธนัวำคม) หรือทุก 6 เดือน (มิถุนำยน และธนัวำคม) ในวนัท ำกำรใดก็ได ้หรือตำมวนัเวลำซ้ือ-ขำย
ท่ีก ำหนดในหนงัสือช้ีชวน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่ำววนัใดตรงกบัวนัหยดุ บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรหกับญัชี
เงินฝำกของผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรถดัไปโดยระบุใน “ใบค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ ำ” 
ทั้งน้ี หำกบริษทัจดักำรจะมีกำรเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพ่ิมเติม รำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือขำยหน่วย
ลงทุนเป็นประจ ำโดยวิธีหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำก (Saving Plan) เช่น กำรเปลี่ยนแปลง และหรือเพ่ิมเติมวนั เวลำ 
ซ้ือขำย เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเพ่ือประโยชน์ หรือลดควำมเส่ียงแก่กองทุน
โดยรวม บริษทัจดักำร จะปิดประกำศรำยละเอียดกำรให้บริกำรดงักล่ำวล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง และ/หรือประกำศทำง website ของบริษทัจดักำร และ/หรือท่ีท ำกำรทุกแห่งของบริษทัจดักำร 
และ/หรือ ณ สถำนท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
6.2.5 อ่ืนๆ เช่น Application ผ่ำนทำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนตำมท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด 
บริษทัจดักำรอำจรับค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีอ่ืนใด รวมถึงเพ่ิมเติมช่องทำงกำรรับช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วย
ลงทุนดว้ยวิธีอ่ืนใดเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนำคต โดยถือว่ำกำรเพ่ิมเติมวิธีกำร
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำวไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะแจง้ถึงวิธีกำร
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และจะประกำศให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร สถำนท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนกำร
ขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ประกำศผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร 
ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะไม่รับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลท่ีบริษทั
จดักำรมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกำ ผูท่ี้มีถิ่นฐำนในสหรัฐอเมริกำรบุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพยสิ์น
ของบุคคลดงักล่ำว และบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนซ่ึงจดัให้มีขึ้นและด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ และ/หรือ
บุคคลใดๆ ท่ีอยูภ่ำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรปฏิบติักำรตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจกัรไทยกบั
รัฐบำลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำเพื่อควำมร่วมมือในกำรปรับปรุงกำรปฏิบติัตำมกำรภำษีอำกรระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ. 2560 
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6.2.6 เง่ือนไขอื่นๆ ในกำรขำยหน่วยลงทุน 
(1) กรณีผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คหรือดรำฟต ์ทั้งน้ีเช็คหรือดรำฟต์
ดงักล่ำวตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดภ้ำยในวนัท่ีสั่งซ้ือตำมรำยละเอียดท่ีระบุในขอ้ 6.2 ทั้งน้ี เวน้แต่บริษทั
จดักำรจะก ำหนดหรืออนุญำตเป็นอยำ่งอ่ืน 
(2) ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ ำนวนดว้ยเงิน หรือดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำร
ยอมรับ ในกรณีท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรเพ่ือ
ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี บริษทัจดักำรอำจด ำเนินกำรให้มีกำรหกักลบกนัก็ได ้ทั้งน้ี ผูส้ั่งซ้ือท่ีไดท้ ำกำร
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและไดช้ ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ ำนวนแลว้ จะเพิกถอนกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอ
คืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
(3) หลงัจำกท่ีบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดรั้บค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทัจดักำรไดเ้รียกเก็บเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งหกับญัชี
ธนำคำร เช็คหรือดรำฟต ์ไดรั้บเงินโอน หรือไดรั้บเงินจำกกำรน ำฝำกเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอ่ืนภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรเขำ้บญัชีซ้ือหน่วยลงทุนหรือบญัชีเงินฝำกของกองทุนน้ีอนัเกิดจำก
กำรหกักลบของบริษทัจดักำร หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับและไดรั้บเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนทั้ง
จ ำนวนแลว้ 
(4) ในกรณีท่ีกำรช ำระเงินดว้ยค ำสั่งหกับญัชีธนำคำร เช็คหรือดรำฟตด์งักล่ำว ถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินจำก
ธนำคำรของผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบักำรขำยหน่วยลงทุนแก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนนั้น และจะด ำเนินกำรน ำส่งเช็คหรือดรำฟตน์ั้นคืนแก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ี
ไดรั้บเช็คหรือดรำฟตน์ั้นคืนจำกธนำคำรผูเ้รียกเก็บ 
(5) บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงท่ี
บริษทัจดักำรก ำหนด ตำมจ ำนวนทั้งหมดท่ีมีค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยรำคำขำยหน่วยลงทุน ในวนัและเวลำท ำ
กำรขำยหน่วยลงทุน และเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีขำยหน่วยลงทุน ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีเสร็จส้ินกำร
ค ำนวณดงักล่ำว โดยใชร้ำคำขำยหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใชมู้ลค่ำ
หน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดเ้มื่อส้ินวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนวนันั้นเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณบวกดว้ย
ค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหน่วยลงทุนตำมอตัรำท่ีก ำหนดไว ้(ถำ้มี) และรำคำขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นรำคำท่ี
รับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
(6) บริษทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนตำมท่ีสั่งซ้ือหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และได้
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ช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ ำนวนแลว้ ยกเวน้ในกรณีท่ีกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือกำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนนั้นมีผลให้จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไวต่้อส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซ่ึงบริษทัจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรตำมสัดส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถจดัสรร
ไดแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน และบริษทัจดักำรจะคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรจดัสรรโดยไม่มี
ดอกเบ้ีย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือโดยน ำเขำ้ฝำกในบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนท่ีธนำคำรตำมเลขท่ีบญัชีท่ีผูส้ั่งซ้ือไดแ้จง้ไวก้บับริษทัจดักำรหรือโดยให้ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให้ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนนั้น 
(7) กำรเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีขำยไดแ้ลว้ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรภำยในวนั
ท ำกำรถดัจำกวนัท่ีเสร็จส้ินกำรค ำนวณดงักล่ำว และสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจำกท่ีนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มูลกำรซ้ือหน่วยลงทุน ของผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน
แลว้เท่ำนั้น โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยนั/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี (ถำ้มี) แกผู่ส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณียห์รือให้ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผูม้อบให้ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุนนั้น เวน้
แต่บริษทัจดักำรจะก ำหนดหรืออนุญำตเป็นอยำ่งอ่ืน 
ทั้งน้ี บริษทัจดักำรและหรือนำยทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบของหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนจำกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือ
รูปแบบอ่ืนท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำต หรือเห็นชอบให้ด ำเนินกำรได ้ตำมรำยละเอียดในหวัขอ้ 
“กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” 
(8) บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนชัว่ครำว ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ตำมท่ีบริษทั
จดักำรเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อน
กำรใชสิ้ทธิปิดรับค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะประกำศหยดุรับค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนชัว่ครำว และ/หรือ
ประกำศทำง website ของบริษทัจดักำร และ/หรือท่ีท ำกำรทุกแห่งของบริษทัจดักำร และ/หรือ ณ สถำนท่ีติดต่อ
ของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นหลกั 
(9) บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำปฏิเสธค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หำกกำรสั่งซ้ือดงักล่ำวจะมีผลให้ผู ้
ลงทุนรำยนั้นถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือในกรณีท่ีค ำสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตำมหวัขอ้
กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซ้ือหรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และตำมหวัขอ้ “กำร
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หยดุรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” 
(10) กรณีผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค ำสั่งซ้ือและเอกสำรประกอบทำงโทรสำร หำกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชดัเจน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรเห็นสมควร ให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนยืนยนัขอ้มูล และบริษทัจดักำรไม่
สำมำรถให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุใด บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำว ให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัจดักำรเป็นกรณี
พิเศษ 
(11) กรณีผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนส่งค ำสั่งซ้ือและเอกสำรประกอบทำงโทรสำร หำกบริษทัจดักำรไดด้ ำเนินกำร
ตำมค ำสั่งซ้ือทำงโทรสำรของผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ บริษทัจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนไดม้อบหมำย
และให้ควำมเห็นชอบให้บริษทัจดักำรด ำเนินกำรตำมขอ้มูลท่ีไดรั้บทำงโทรสำร ทั้งน้ี ผูส้ั่งซ้ือท่ีไดท้ ำกำรสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนและไดช้ ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ ำนวนแลว้ จะเพิกถอนกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงิน
ค่ำซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
(12) บริษทัจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมวิธีกำรช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือเพ่ิมควำม
สะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทน โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร โดยบริษทัจดักำรจะแจง้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และติดประกำศรำยละเอียดกำรให้บริกำรดงักล่ำวให้ผูล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 
วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และ/หรือประกำศทำง website ของบริษทัจดักำร และ/หรือท่ีท ำกำรทุกแห่งของ
บริษทัจดักำร และ/หรือ ณ สถำนท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นหลกั 
(13) บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรหยดุรับค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีท่ีไม่มีหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ี
กองทุนตอ้งกำรลงทุนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพียงพอต่อกำรลงทุนทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบัประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 
(14) บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซ้ือ 
หรือสั่งสับเปลี่ยน ท่ีไม่ไดม้ีสัญชำติไทย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งซ้ือก่อนกำรด ำเนินกำร 
(15) บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซ้ือ 
หรือสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุม่บุคคลใดท่ีท ำให้บริษทัจดักำรและหรือกองทุนภำยใตก้ำรจดักำรมี
ควำมเส่ียงทำงกฎหมำย ควำมเส่ียงดำ้นภำษี หรือควำมเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมำย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมำยอ่ืนทั้งในและต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปรับปรุงหรือเพ่ิม วนัและเวลำท ำกำรกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือกำร
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนในอนำคต โดยไม่ถือว่ำเป็น
กำรแกไ้ขโครงกำร ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะแจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศให้แก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะติดประกำศทำง website ของบริษทัจดักำร และ/หรือท่ีท ำกำรทุก
แห่งของบริษทัจดักำร และ/หรือ ณ สถำนท่ีติดต่อของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดย
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นหลกั 
6.2.7 เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี 
ในกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ใน “ค ำขอเปิดบญัชีกองทุนรวม” 
(เฉพำะผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมท่ีจดัตั้งและจดักำรโดยบริษทัจดักำรเป็นคร้ังแรก) หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ี
บริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต ให้ครบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน โดยผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุน
จะตอ้งลงลำยมือช่ือในค ำขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนด
เพ่ิมเติมในอนำคต โดยบริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจำรณำใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซ้ือและ/ หรือขำยคืน
หน่วยลงทุน หรือเป็นหลกัฐำนในกำรแสดงตนเพ่ือกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำร และ/ 
หรือเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบลำยมือช่ือของผูถ้ือหน่วยลงทุน ท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนบัมติส ำหรับกำรขอมติใดๆ 
จำกผูถ้ือหน่วยลงทุน พร้อมเอกสำรหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนด
เพ่ิมเติมในอนำคต 
(1) กรณีบุคคลธรรมดำ 
(ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซ่ึงลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง หรือ 
(ข) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ซ่ึงลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง หรือ 
(2) กรณีนิติบุคคล 
(ก) ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย ์ซ่ึงกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง 
(ข) ส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง 
(ค) บตัรตวัอยำ่งลำยมือช่ือของกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขกำรลงนำม 
(ง) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้ีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง 
(จ) หนงัสือมอบอ ำนำจกระท ำกำร ส ำหรับกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจให้ผูอ่ื้นกระท ำกำรแทนพร้อมส ำเนำบตัร
ประชำชนของ ผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ อน่ึงหำกหนงัสือมอบอ ำนำจกระท ำกำรเป็นฉบบัส ำเนำ 
จะตอ้งลงนำมรับรองโดย ผูม้อบอ ำนำจดว้ย 
(ฉ) ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภ.พ.20 
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(ช) บญัชีรำยช่ือผูถ้ือหุ้น บอจ.5 หรือ บมจ.006 แลว้แต่กรณี 
(ซ) บญัชีรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 
ทั้งน้ี ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนสำมำรถส่งค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทำงโทรสำร พร้อมส ำเนำเอกสำร
แสดงตนท่ีรับรองส ำเนำถูกตอ้ง หรือเอกสำรส ำคญัแสดงถึงกำรท ำนิติกรรมของนิติบุคคล (แลว้แต่กรณี) หรือ
เอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรับหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต ให้บริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำย
หรือรับซ้ือคืนทำงโทรสำรดว้ย  
  

7.2 รำยละเอียดเพ่ิมเติม 
(ช่องทำงกำรรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน) 

บริษทัจดักำร หรือช่องทำงกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีบริษทัจดักำรประกำศก ำหนด สำมำรถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.   

8.2 รำยละเอียดเพ่ิมเติม (กำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำร 
สำมำรถขอรับหนงัสือช้ีชวน และ/หรือคู่มือผูล้งทุน (ถำ้มี) ค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสำรอ่ืนใด
ท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด (ถำ้มี) ได ้ณ สถำนท่ีท ำกำรทุกแห่งของบริษทัจดักำร และ ณ สถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทุกวนัในเวลำท ำกำรหรือช่องทำงอ่ืนท่ีบริษทัจดักำรอำจแจง้
เพ่ิมเติมในอนำคต และสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรซ้ือขำยในเวลำท ำกำร โดยกรอก
รำยละเอียดในค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ี บริษทัจดักำรก ำหนด พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด (ถำ้มี) โดยน ำส่งเอกสำรดงักล่ำวไดท่ี้บริษทัจดักำร
หรือ สถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำม
วิธีกำรต่อไปน้ี  
1. ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี โดยน ำเงินบำงส่วนหรือทั้งหมดท่ีไดจ้ำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีไดจ้ำกกำรเลิกกองทุนของกองทุนรวมอ่ืนเพ่ือช ำระเป็นค่ำซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ีดว้ยวิธีหกักลบ สำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีไดใ้นช่วง
ระยะเวลำกำรเสนอขำยคร้ังแรก หรือในวนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทุน ตำมวิธีกำรในหวัขอ้กำรเสนอขำย
ภำยหลงักำรเสนอขำยคร้ังแรก (ถำ้มี) โดยบริษทัจดักำรยกเวน้ขอ้ก ำหนดเร่ืองมูลค่ำขั้นต ่ำในกำรสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนน้ี  
2. ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนน้ีเพ่ือน ำเงินท่ีไดบ้ำงส่วนหรือทั้งหมดจำกกำรขำย
คืนไปช ำระเป็นค่ำซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนดว้ยวิธีหกักลบ สำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ือ

สำมำรถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 
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ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี โดยระบุเป็นจ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหน่วยท่ีตอ้งกำรสับเปลี่ยน อย่ำงใดอย่ำง
หน่ึง ไม่นอ้ยกว่ำจ ำนวนขั้นต ่ำในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) ไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน ตำมวิธีกำรในหวัขอ้กำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดักำรจะน ำฝำกเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยคืน
ดงักล่ำวเขำ้บญัชีเงินฝำกท่ีบริษทัจดักำรเปิดไวเ้พ่ือรับเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนให้ตำมควำม
ประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน  
3. ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรเลิกกองทุน ตำมหวัขอ้กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทุนรวม 
หวัขอ้กำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำรเมื่อเลิกโครงกำร หรือหวัขอ้กำรช ำระบญัชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ย
คืนเงินให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร ตำมรำยละเอียดท่ีระบุในรำยละเอียดโครงกำรของกองทุนน้ีไป
ช ำระเป็นค่ำซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนดว้ยวิธีหกักลบ สำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น
จ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหน่วยท่ีตอ้งกำรจะสับเปลี่ยน อยำ่งใดอย่ำงหน่ึง ไม่นอ้ยกว่ำจ ำนวนขั้นต ่ำในกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) โดยบริษทัจดักำรจะน ำฝำกเงินท่ีไดด้งักล่ำวเขำ้บญัชีเงินฝำกท่ีบริษทัจดักำรเปิด
ไวเ้พ่ือรับเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนให้ตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน  
ทั้งน้ี ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดส้ั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงิน
ค่ำซ้ือหน่วยลงทุนหรือเงินท่ีไดรั้บจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำก
บริษทัจดักำรเป็นกรณีพิเศษ และบริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรรับค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใน
กรณีท่ีค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวม และกรณีตำมหวัขอ้กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซ้ือหรือค ำสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทุน และหรือตำมหวัขอ้กำรหยุดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
หำกบริษทัจดักำรจะมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติมรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน เช่น กำรเปลี่ยนแปลง และหรือเพ่ิมเติมวนัเวลำ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก
ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเพ่ือประโยชน์ หรือลดควำมเส่ียงแก่กองทุนโดยรวม บริษทัจดักำรจะปิดประกำศ
รำยละเอียดกำรให้บริกำรดงักล่ำวล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ท่ีท่ีท ำกำรทุกแห่งของบริษทั
จดักำร และ ณ สถำนท่ีติดต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่
ถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร  

12. กำรหยดุขำยหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ
และกำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศให้บริษทัจดักำรหยดุรับค ำสั่งซ้ือ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้

เป็นไปตำมประกำศ 
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เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยดุรับค ำสั่งซ้ือ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปได ้

17.6 ผูส้อบบญัชี :  
 

ช่ือ : นำยเทอดทอง เทพมงักร 
ช่ือ : นำยประวิทย ์วิวรรณธนำนุตร์ 
ช่ือ : นำงสำวชมภูนุช แซ่แต ้
ช่ือ : นำยอุดม ธนูรัตน์พงศ ์
ช่ือ : นำงสำวชุติมำ วงษศ์รำพนัธ์ชยั 
ช่ือ : นำงสำวรฐำภทัร ลิ้มสกุล 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม (ผูส้อบบญัชี) :  
ท่ีอยู ่: บริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั  
อำคำรว่องวำนิช บี ชั้น 14 เลขท่ี 100/19 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสำร 02-645-0020 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำดว้ยกำรให้ควำมเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษทัจดักำร
จะแจง้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวม 
 

 

18. รอบระยะเวลำบญัชี
ประจ ำปีของกองทุนรวม :   

18.1.  วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี :  วนัท่ี 14 เดือน มิถุนำยน 
18.2.  วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก :  วนัท่ี 14 เดือน มิถุนำยน 2565  
18.3.  รายละเอียดเพ่ิมเติม :    

สำมำรถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวม  

 

19.  ก ำ ร ขอม ติ ขอ งผู ้ถื อ
หน่วยลงทุน  และ วิ ธีกำร
แ ก้ ไ ข โ ค ร ง ก ำ ร จั ด ก ำ ร
กองทุ นรวม  ห รือแก้ไข
วิธีกำรจดักำร :  
 
 
 
 

1. กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรและ/หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร จะด ำเนินกำรตำมมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ
หรือจะด ำเนินกำรตำมควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมแนวทำงท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนดได ้
2. กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรและ/หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร บริษทัจดักำรอำจ
ด ำเนินกำรด้วยกำรประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือกำรส่งหนังสือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือขอมติทำงส่ือ
อิเลค็ทรอนิกส์ก็ได ้โดยใชวิ้ธีกำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษมีจ ำนวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษทัจดักำรกองทุนรวมส่งเอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติและกำร
นบัมติไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมตินั้น 
 

เป็นไปตำมประกำศ 
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ทั้งน้ี กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรในเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งไดรั้บ
มติพิเศษซ่ึงให้รวมถึง 
(ก) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมท่ีท ำให้ผลตอบแทนและควำมเส่ียง
ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 
(ข) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน 
(ค) กำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมท่ีมีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเส่ียงและระดบัควำมเส่ียงของ
กำรลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกนั 
(ง) กำรรับช ำระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 
(จ) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมขึ้นเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำย
เดิมตำมท่ีระบุไวล้่ำสุดในโครงกำร 
3. บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทุนได้ โดยถือว่ำได้รับมติจำกผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้หรือขอ้ก ำหนดอ่ืนในท ำนองเดียวกนั ให้กระท ำไดเ้ฉพำะในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(3.1) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมซ่ึงมีผลให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวงไดรั้บประโยชน์เพ่ิมขึ้น 
(ก) กำรลดมูลค่ำขั้นต ่ำในกำรซ้ือหน่วยลงทุน 
(ข) กำรเพ่ิมช่องทำงในกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ค) กำรเพ่ิมทุน 
(ง) กำรเพ่ิมจ ำนวนผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน 
(จ) กำรเพ่ิมควำมถี่ของกำรส่งค ำสั่งซ้ือขำยหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ ซ่ึงไม่กระทบต่อสถำนะกำรลงทุน
ของกองทุนรวมอยำ่งมีนยัส ำคญั 
(ฉ) กำรลดเวลำส่งค ำสั่งซ้ือขำยหน่วยลงทุนล่วงหนำ้ก่อนมีกำรเปิดให้ขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(3.2) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตอ้งด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งท่ีออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(3.3) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมช่ือและรำยละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกตอ้ง 
(3.4) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ เมื่อไดรั้บอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
แลว้ 
(3.5) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตำมท่ีประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 
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4. กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกกำรในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจขอให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
อำจก ำหนดเง่ือนไขให้บริษทัจดักำรปฏิบติัเพ่ือประโยชน์ในกำรแกไ้ขโครงกำรก่อนให้ควำมเห็นชอบก็ได ้
(4.1) กำรเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรขำยและกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(4.2) กำรเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ท ำให้สิทธิท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง 
(4.3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรลงทุน 
(4.4) กำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ซ่ึงไดรั้บกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(4.5) กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำก (4.1) (4.2) (4.3) และ (4.4) 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมวรรคหน่ึง ตอ้งไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ท ำ
ให้ผลตอบแทนและควำมเส่ียงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง 
5. กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรโดยขอควำมเห็นชอบต่อส ำนักงำน นอกเหนือจำกขอ้ 3 ให้บริษทัจดักำรย่ืน
ค ำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตำมคู่มือส ำหรับประชำชน และ
ช ำระค่ำธรรมเนียมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดรั้บค ำขอพร้อมทั้ง
เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตำมคู่มือส ำหรับประชำชนแลว้ 
6. ในกรณีท่ีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทุนหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือไดก้ระท ำตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร
จดักำรกองทุนหรือวิธีกำรจดักำรไปยงัผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรำย ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัท่ีไดม้ีมติให้แกไ้ขเพ่ิมเติม แลว้แต่กรณี 
7. สิทธิในกำรลงมติกรณีกองทุนรวมลงทุนในกองทุนรวมภำยใต้บริษัทจัดกำรเดียวกัน (กองทุนรวม
ปลำยทำง) มิให้กองทุนรวมตน้ทำงลงมติให้กองทุนรวมปลำยทำง อยำ่งไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนรวมปลำยทำงไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเพ่ือขอมติได ้เน่ืองจำกติดขอ้จ ำกดัห้ำมมิให้กองทุนรวมตน้ทำงลงมติในกองทุนรวมปลำยทำง 
บริษทัจดักำรสำมำรถขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนไดห้ำกไดรั้บมติเกินก่ึงหน่ึงของผูถ้ือหน่วยลงทุ นของ
กองทุนรวมปลำยทำงในส่วนท่ีเหลือ ยกเวน้ กรณีกองทุนรวมปลำยทำงเป็นกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์(กอง 1) 
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และกองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมตน้ทำงลงมติให้กองทุนรวมปลำยทำงได้
สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลำยทำง 

20. ขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20.1 กำรควบรวมกองทุน 
ในกำรควบรวมกองทุน บริษัทจัดกำรจะสำมำรถกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน ภำยใต้
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) กรณีกำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมท่ีมีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเส่ียงและระดบัควำมเส่ียงของ
กำรลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมตอ้งได้รับมติเสียงขำ้งมำกของโครงกำรแต่ละ
กองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมดงักล่ำว 
(2) กรณีกำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมท่ีมีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเส่ียงและระดบัควำมเส่ียงของ
กำรลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกนั บริษทัจดักำรกองทุนรวมตอ้งไดรั้บมติพิเศษของโครงกำรแต่ละกองทุน
รวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมดงักล่ำว 
ทั้งน้ี จะเป็นไปตำมกฎ ขอ้ก ำหนด หรือประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ท่ีก ำหนด หรือจะก ำหนดต่อไป 
20.2 ขอ้จ ำกดัในกำรใชสิ้ทธิออกเสียง 
กำรนับคะแนนเสียงเมื่อมีกำรขอมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนในกรณีท่ีกองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 
ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน บริษทัจดักำรจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ี
เกินกว่ำ 1 ใน 3 นั้น เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ  มีผูถ้ือ
หน่วยลงทุนเพียงรำยเดียว บริษทัจดักำรจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนท่ีถือ
อยู ่
20.3 ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยท่ีเรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึง
ต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดังกล่ำวก ำหนดให้
สถำบันกำรเงินท่ีไม่ใช่สัญชำติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รำยงำนขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีของบุคคลท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซ่ึงรวมถึงบุคคล
ธรรมดำ/นิติบุคคล สัญชำติอเมริกัน ผู ้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ทำงภำษีใน
สหรัฐอเมริกำ) ซ่ึงเปิดหรือมีไวก้บั FFI นั้น นอกจำกน้ียงัปรำกฏดว้ยว่ำในปัจจุบนัมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลงั

เป็นไปตำมประกำศ 
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ด ำเนินกำรออกกฎหมำยท่ีมีขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคลำ้ยคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมำยดงักล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบริษทัจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซ่ึงถูกก ำหนดให้ตอ้งเขำ้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำท่ีตอ้งรำยงำนขอ้มูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคล
สัญชำติอเมริกนัและบุคคลท่ีมีลกัษณะตำมหลกัเกณฑท่ี์ FATCA ก ำหนด หนำ้ท่ีในกำรตรวจสอบขอ้มูลลูกคำ้เพื่อ
หำควำมสัมพนัธ์ของลูกคำ้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำท่ีในกำรก ำหนดให้ลูกคำ้บำงประเภทตอ้ง
จดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพนัตนเพ่ือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่ำวคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับ
ผลกระทบท่ีส ำคญัในสองกรณี คือ 
(1)  ตอ้งถูกหักเงินในอตัรำ 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บจำกรำยได ้ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำย
ทรัพยสิ์นทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทำงออ้มในทรัพยสิ์นทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซ่ึงอำจ
รวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกบัสถำบนักำรเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นตน้ไป โดย FATCA ก ำหนดให้สถำบนักำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ท่ีเขำ้ร่วมผูกพนัตนตำม
ขอ้ก ำหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น ผูส้นับสนุน
กำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหนำ้ท่ีด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ท่ีจ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระให้กบักองทุนรวมท่ีเป็น 
NPFFI  
(2)  ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น 
และผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเขำ้ร่วมผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธ
หรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยติุควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษทัจดักำร ซ่ึงอำจท ำ
ให้กองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ 
รวมถึงอำจท ำให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ไดอี้กต่อไป  
เพื่อมิให้บริษทัจดักำรและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทั้งเพ่ือเป็นกำรรักษำประโยชน์ของ
ผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษทัจดักำรและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดักำร) จึงเขำ้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบัติตำม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  และเพ่ือให้บริษทัจดักำรและกองทุนรวมสำมำรถ

 
 



หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

ปฏิบติัตำมภำระผูกพนัภำยใตข้อ้ก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้บริษทัจดักำร
และกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝำก
ทรัพยสิ์น และผูส้นบัสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 
(1)  ร้องขอให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีเขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบุคคลตำมท่ีกฎหมำย
ต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษทัจดักำรและกองทุนและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มูล (เช่น ช่ือ 
ท่ีอยู ่เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นตน้)ท่ีมีอยู่ในบญัชีทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั้นกบับริษทัจดักำร ให้กับ
หน่วยงำนของรัฐทั้งในและต่ำงประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2)  ร้องขอให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนน ำส่งขอ้มูล เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสูจน์ทรำบ
ควำมเก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกนัหรือกำรให้ขอ้มูลตำม
หวัขอ้ท่ีก ำหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจง้ปรับปรุงขอ้มูล
เมื่อขอ้มูลท่ีเคยให้ไวม้ีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน ำส่งหลกัฐำนเพ่ือยืนยนักำรเขำ้ร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีเป็นลูกคำ้สถำบนักำรเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนด
ของกฎหมำยดงักล่ำว 
(3)  ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้กองทุน
หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพ่ิมขึ้นหำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ ในกรณีท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำท่ี
บริษทัจดักำรก ำหนด บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปน้ี
ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมท่ีบริษัท
จดักำรแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นค ำขอเปิดบญัชี   
(1)  ไม่รับค ำสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำว 
(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำว 
(3) ด ำเนินกำรหักเงิน ณ ท่ีจ่ำยจำกรำยไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู ้
ถือหน่วยลงทุนรำยนั้นได ้เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
ตอ้งไม่ขดักบักฎหมำยของประเทศไทย 
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(4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัเป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดรั้บประโยชน์เพ่ิมขึ้น หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขำ้งตน้ 
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็นกำร
กระท ำเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้บริษทัจดักำรและกองทุนมีกำรด ำเนินกำรท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และ
กฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะท ำให้กองทุนอำจตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย หรือถูกปิดบญัชีธนำคำรตำมท่ีกล่ำว
แลว้ขำ้งตน้ ซ่ึงในทำงปฏิบติับริษทัจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีเขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบุคคลตำมท่ีกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด)เท่ำนั้น  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมำยไทยมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดเพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรตำมท่ีบริษทัจดักำรไดส้งวน
สิทธิไวข้ำ้งตน้ บริษทัจดักำร(รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดย
อำจน ำส่งขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีรำชกำรก ำหนดโดยไม่จ ำเป็นตอ้ง
ร้องขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน 
20.4 กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจำกกำรท่ีกองทุนใชบ้ริกำรบุคคลอ่ืน (Soft commission) 
บริษทัจดักำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจำกบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริกำรอนัเน่ืองมำจำกกำรใชบ้ริกำร
ของบุคคลดงักล่ำวในกำรจดักำรกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่ำในทำงเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกับบทบำท
โดยตรงของควำมเป็นกองทุนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่ำบริษทัจดักำรใชบ้ริกำรของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินควำมจ ำเป็นเพ่ือให้
กองทุนไดรั้บประโยชน์จำกบุคคลดงักล่ำว (churning)  
ในกำรจดัสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษทัจดักำร บริษทั
จดักำรตอ้งกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท่ี์อำจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั้น
ดว้ย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัจดักำรไม่สำมำรถรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจำกกำรท่ีกองทุนใชบ้ริกำรบุคคลอ่ืน 
(“Soft Commission”) เพ่ือประโยชน์ของบริษทัจัดกำรได้ เวน้แต่เป็นกำรรับผลประโยชน์ตำมเทศกำลท่ีเป็น
ประเพณีนิยมตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีบริษทัจดักำรประกำศไวภ้ำยในบริษทั ซ่ึงผูถ้ือหน่วยลงทุนอำจขอดูแนวทำงน้ี
ไดท่ี้บริษทัจดักำร 
20.5 บริษทัจดักำรและ/หรือผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดักำรแต่งตั้ง อำจพิจำรณำ
ขอขอ้มูล เอกสำรหลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผูส้นใจสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกับผูล้งทุนตำมค ำจ ำกัดควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทั้งก่อน และหรือ
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ภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแลว้ ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสั่ง
กำรของหน่วยงำนผูม้ีอ ำนำจ ทั้งน้ี บริษทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะด ำเนินกำร
ท ำควำมรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (Client Due Diligence : 
CDD) โดยผูส้นใจสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูล
เก่ียวกบักำรรู้จกัตวัตนของลูกคำ้ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกคำ้ (CDD) ให้บริษทัจดักำรและหรือผูส้นบัสนุน
กำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว 
บริษทัจดักำรและหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทั้งกำร
เปิดบญัชีเพื่อใชบ้ริกำรใหม่ กำรท ำธุรกรรมของลูกคำ้เดิม และกำรทบทวนขอ้มูลลูกคำ้ให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ 
รวมทั้งกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีหน่วยงำนผูม้ีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 
20.6 บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำร เช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำร
ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกันควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูล้งทุนสำมำรถขอดูขอ้มูลกำร
ลงทุนเพ่ือบริษทัจดักำร ไดท่ี้บริษทัจดักำร ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำก
บริษทัจดักำร (ถำ้มี) และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และสำมำรถขอขอ้มูลดงักล่ำวไดท่ี้บริษทัจดักำร 
20.7 กำรมอบหมำยงำนท่ีเก่ียวกบักำรประกอบธุรกิจจดักำรลงทุน   
20.7.1 บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำมอบหมำยกำรจดักำรในส่วนท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนให้บุคคลอ่ืนกระท ำแทน 
กำรมอบหมำยตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี หรือเป็นไปตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศ
ก ำหนดหรือท่ีแกไ้ขเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
บุคคลท่ีได้รับมอบหมำยกำรจัดกำรดังกล่ำวตอ้งเป็นบุคคลท่ีสำมำรถประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ
ประเภทกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทุนสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำทั้งน้ี หำกเป็นกำรจดักำรลงทุนในต่ำงประเทศ  บุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมำยตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจประเภทดงักล่ำวจำกจำกหน่วยงำนก ำกบัดูแล
ด้ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมำชิกของ International Organization of Securities Commission 
(IOSCO) และบุคคลดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรยอมรับจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ในกำรมอบหมำยกำรจดักำรลงทุนตำมวรรคหน่ึง หรือกำรปฏิบติักำรดำ้นงำนสนับสนุน (back office)  บริษทั
จดักำรจะพิจำรณำดว้ยควำมระมดัระวงัในกำรคดัเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมท่ีจะด ำเนินกำรตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
และตอ้งดูแลให้บุคคลดงักล่ำวด ำเนินงำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
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ตลำดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยไม่เหมำะสมท่ีจะปฏิบติัตำมท่ีได้รับมอบหมำยอีก
ต่อไป บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกกำรมอบหมำยหรือเปลี่ยนแปลงผูไ้ดรั้บมอบหมำยโดยไม่ชกัชำ้ 
20.7.2 บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำกำรมอบหมำยงำนท่ีเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจจดักำรลงทุน โดยในกำร
มอบหมำยงำนท่ีเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจจดักำรลงทุนให้ผูอ่ื้น บริษทัจดักำรตอ้งรับผิดชอบต่องำนท่ีได้รับ
มอบหมำย โดยขอบเขตงำนตอ้งอยู่ในสถำนะท่ีบริษทัจดักำรควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย
และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
20.8 ในกรณีท่ีผูล้งทุนได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรับทรำบและยินยอมเขำ้ผูกพนัตำมรำยละเอียด
โครงกำรท่ีได้รับอนุมติัจำกส ำนักงำนและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่ำง
บริษทัจดักำรและผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีจดัท ำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมำยและลงนำมโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม 
20.9 บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตั้งบุคคลในกำรปฏิบติักำรกองทุนรวมตำมรำยช่ือบุคคลท่ีได้รับกำร
ขึ้นทะเบียนเป็นผูม้ีคุณสมบติัในกำรปฏิบติักำรกองทุนรวมดังกล่ำว หรือกรณีท่ีเป็นผูม้ีคุณสมบติัเป็นไปตำมท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด หรือกรณีท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดใ้ห้ควำมเห็นชอบเพ่ือท ำ
หน้ำท่ีดงักล่ำว เช่น ท่ีปรึกษำ ผูส้อบบญัชี ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน เป็นตน้ เพ่ิมเติม หรือยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงกำรแต่งตั้ง รวมถึงแกไ้ขช่ือและรำยละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกตอ้ง โดยไม่ถือเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม 
และถือว่ำไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้  
อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่ีกำรแต่งตั้งดังกล่ำวท ำให้กองทุนรวมมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นเกินกว่ำท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 
บริษทัจดักำรจะขอแกไ้ขโครงกำรในส่วนของค่ำใชจ่้ำยโดยวิธีกำรตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 
20.10 กำรวำงทรัพย์ ส ำหรับผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิล  ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษทัจดักำรกองทุนรวมจะอำ้งอิงท่ีอยู่ของบริษทัจดักำรกองทุนรวมเป็นภูมิล  ำเนำเพ่ือกำรวำงทรัพยใ์นกรณีท่ี
ตอ้งมีกำรวำงทรัพย ์
20.11 กำรซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตไดภ้ำยหลงักำรเสนอขำยคร้ังแรก โดยติดต่อกบับริษทัประกนัชีวิต หรือตวัแทนท่ีบริษทัประกนัชีวิตก ำหนด 
ทั้งน้ี กำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอำจมีขอ้ก ำหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่ำงไปจำกกำรซ้ือ
ขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทุนจึงควรศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรขำยของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบกำรลงทุนก่อน อน่ึง บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์



หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

ประกนัชีวิตได ้โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนและผูล้งทุนทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนั โดยวิธีกำรติดประกำศท่ีส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและบริษทั
ประกนัชีวิต รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร และแจง้ให้สำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วนั  
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงัน้ี  
1. มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบญัชีขั้นต ่ำ และจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต ่ำ 
เน่ืองจำกกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น กำรเวนคืน
กรมธรรม์ สัดส่วนกำรเลือกลงทุนแต่ละกองทุน กำรด ำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนกำรหักค่ำใช้จ่ำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรมธรรม์ เช่น ค่ำกำรประกนัภยั เป็นตน้ ดงันั้น กำรสั่งซ้ือขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตจึงมีขอ้ก ำหนดในเร่ืองมูลค่ำขั้นต ่ำของกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรสั่งขำยคืน จ ำนวนหน่วย
ลงทุนขั้นต ่ำของกำรสั่งขำยคืน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต ่ำ และจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บญัชีขั้นต ่ำ ซ่ึงอำจแตกต่ำงจำกกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำขอ้ก ำหนดดงักล่ำว
ได ้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสำรประกอบกำรขำยท่ีจดัท ำ
โดยบริษทัประกนัชีวิต  
2. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
ผูล้งทุนสำมำรถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริษทัประกนั
ชีวิต หรือตวัแทนท่ีบริษทัประกนัชีวิตก ำหนด โดยช ำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดรำฟต์ ท่ี
สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกนักบัธนำคำรท่ีบริษทัประกนัชีวิตก ำหนด ค ำสั่งหักบญัชีธนำคำร 
หรือหักบญัชีบตัรเครดิต หรือดว้ยวิธีอ่ืนใดตำมท่ีบริษทัประกนัชีวิตก ำหนด ทั้งน้ี บริษทัประกนัชีวิตอำจก ำหนด
มูลค่ำขั้นต ่ำในกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุน วนัและเวลำท ำกำรในกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุน วิธีกำรในกำรสั่งซ้ือ วิธีกำร
ช ำระเงินเพ่ิมเติม ตำมท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรประกอบกำรขำยท่ีผูล้งทุนไดรั้บจำก
บริษทัประกันชีวิต โดยระยะเวลำในกำรสั่งซ้ือจะต้องอยู่ภำยใตก้รอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนท่ี
ก ำหนดในโครงกำร และค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษทัจดักำรไดรั้บเอกสำรและไดรั้บช ำระเงินค่ำซ้ือ
หน่วยลงทุนจำกบริษทัประกนัชีวิตครบถว้นแลว้ 
บริษทัจดักำร หรือบริษทัประกนัชีวิตในกรณีของกำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต อำจปฏิเสธ 
ค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หำกค ำสั่งดงักล่ำวอำจเขำ้ข่ำยลกัษณะกำรทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำร
ร้ำย หรือเขำ้ข่ำยบุคคลท่ีบริษทัประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกนั 
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3. กำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
3.1  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผ่ำนบริษทัประกนัชีวิต ทั้งน้ี บริษทัประกนัชีวิตอำจก ำหนดมูลค่ำขั้นต ่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขใน
กำรขำยคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลำในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วิธีกำรน ำส่งเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม
ตำมท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรประกอบกำรขำยท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนไดรั้บจำกบริษทั
ประกนัชีวิต โดยระยะเวลำกำรขำยคืนจะตอ้งอยูภ่ำยใตก้รอบระยะเวลำและเง่ือนไขในกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษทัจดักำรไดรั้บเอกสำรหลกัฐำนจำกบริษทั
ประกนัชีวิตครบถว้นแลว้ 
ทั้งน้ี ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุน สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ ำนวนหน่วย
ลงทุน โดยใชแ้บบฟอร์มของบริษทัประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขั้นต ่ำและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบฟอร์มหรือใน
กรมธรรม ์
3.2  กำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษทัประกนัชีวิตจะส่งค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจ ำ
ทุกเดือนเพ่ือน ำค่ำขำยคืน หน่วยลงทุนมำช ำระค่ำกำรประกนัภยั ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียม
กำรบริหำรกรมธรรม ์ตำมอตัรำและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกรมธรรม ์ซ่ึงมูลค่ำในกำรขำยคืนอำจต ่ำกว่ำมูลค่ำขั้นต ่ำท่ี
ก ำหนดในโครงกำร โดยบริษทัประกนัชีวิตจะสรุปค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวและจดัส่งให้    ผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นรำยปี 
ทั้งน้ี ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบค่ำใชจ่้ำยล่ำสุดไดท้ำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนท่ีบริษทัประกนัชีวิตจะ
เปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนไดรั้บจำกบริษทัประกนัชีวิต  
3.3  กรณีกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรจะช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใต้
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กบับริษทัประกนัชีวิต โดยบริษทัประกนัชีวิตจะด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำ
ขำยคืนหน่วยลงทุนให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไปซ่ึงบริษทัจดักำร
ตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษทัประกนัชีวิตภำยใตก้รอบระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร และ
บริษัทประกันชีวิตมีหน้ำท่ีต้องช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจำกบริษทัจัดกำรให้แก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือ
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของวนัท ำกำรซ้ือขำย
ของกองทุน โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนต่ำงประเทศท่ี
มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่ำงประเทศ ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ โดยบริษทัจดักำรกองทุนรวมไดร้ะบุเก่ียวกบักับวนัหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศ
ดงักล่ำวไวแ้ลว้ในหนำ้เวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร 
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4. กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
บริษทัประกันชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนักำรสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตำมขอ้ 2 และกำรขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนตำมขอ้ 3.1 ภำยใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำก
วนัสั่งซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กบัผูถ้ือหน่วย
ลงทุนในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน 
5. กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่ำนบริษทัประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขั้นต ่ำ จ ำนวน
เงินคงเหลือขั้นต ่ำ และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยส่งค ำสั่งตำมแบบฟอร์มท่ีบริษทัประกนัชีวิตก ำหนด 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุน
รวมภำยใตก้รมธรรม์ประกันชีวิตตำมท่ีบริษทัประกันชีวิตก ำหนดไวเ้ท่ำนั้นโดยต้องเป็นกำรท ำรำยกำรผ่ำน
บริษทัประกนัชีวิต กำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว หมำยถึง กำรท่ีบริษทัประกนัชีวิตขำยคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดตน้ทำง) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิด
ปลำยทำง) ให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชีวิตและเอกสำรประกอบกำรขำย
กรมธรรม์ โดยบริษทัประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทำง ซ่ึงไดห้ัก
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) เพ่ือน ำไปช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลำยทำง หรือ
ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพื่อให้เกิดรำยกำรดงักล่ำวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุน  
ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน มี 3 รูปแบบสรุปได้
ดงัน้ี  
(1)  กำรสับเปลี่ยนกองทุน คือ กำรสับเปลี่ยนจำกกองทุนเปิดตน้ทำงกองหน่ึงไปกองทุนเปิดปลำยทำงกองหน่ึง
หรือหลำยกองทุนตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นคร้ังครำว 
(2)  กำรสับเปลี่ยนกองทุนอตัโนมติั คือ กำรสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ ำตำมค ำสั่งท่ี ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุไว้
ล่วงหน้ำให้มีกำรขำยหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทำงกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลำยทำงอีกกองหน่ึง
หรือหลำยกองทุนตำมเง่ือนไขท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนแสดงควำมประสงค์ 
(3)  กำรปรับสัดส่วนกองทุนอตัโนมติั คือ กำรสับเปลี่ยนจำกกองทุนเปิดตน้ทำงกองหน่ึงหรือหลำยกองทุนไป
กองทุนเปิดปลำยทำงกองหน่ึงหรือหลำยกองทุนโดยอตัโนมติัทุกรอบสำมเดือนของกรมธรรมใ์ห้มีสัดส่วนกำร
ลงทุนเป็นไปตำมท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงค์ 
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บริษทัประกนัชีวิตอำจระงบักำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนเป็นกำรชัว่ครำว และ/หรือถำวรในกรณีท่ีบริษทั
ประกันชีวิตเห็นว่ำไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตำม
เง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นกรมธรรม์ บริษทัประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือยืนยนักำรท ำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัทำกำร นบัแต่วนัท่ีไดด้ ำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส ำหรับกรณีกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมติั และกำรปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติั บริษทัประกนัชีวิต จะจดัส่งรำยงำนยืนยนั
กำรรับค ำสั่งคร้ังแรก หรือ สรุปส่งเป็นรำยงำนรำยปี แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถโทรศพัท์
สอบถำมสถำนะกำรลงทุนไดท้ำงโทรศพัทต์ำมท่ีบริษทัประกนัชีวิตก ำหนด 
6. วนัและเวลำในกำรขำย รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถซ้ือ ขำย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลำท ำกำรท่ี
บริษทัประกนัชีวิตก ำหนด ทั้งน้ี ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถท ำรำยกำรเก่ียวกบักองทุน ไดแ้ก่ กำรซ้ือหน่วยลงทุน 
(กำรช ำระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ) กำรขำยคืนหน่วยลงทุน (กำรถอนเงินจำกบญัชีกรมธรรม์ประกนัชีวิต) 
กำรสับเปลี่ยนกองทุน กำรสับเปลี่ยนกองทุนอตัโนมติั และกำรปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติัไดโ้ดยส่งค ำสั่งตำม
แบบฟอร์มและปฏิบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัประกนัชีวิตก ำหนด  
7. สิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีแตกต่ำงจำก   ผูถ้ือหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอยำ่งเดียว ดงัน้ี  
1.  ผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใตก้รมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ำ
กรณีใดทั้งส้ิน  
2.  ผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทุนไปจ ำน ำเป็น
หลกัประกนั  
3. ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐำนะผูเ้อำประกนัภยัในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภำยในระยะเวลำ 15 วนัหลังจำกวนัท่ีได้รับกรมธรรม์จำกบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผูด้  ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำรในส่วนของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน  
4.  สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่ำงเมื่อซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต เน่ืองจำกบริษทัประกนั
ชีวิตจะท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนในกำรรวบรวม และน ำส่งค ำสั่งซ้ือ และขำยหน่วยลงทุนไปยงับริษทัจดักำรในนำม
ของบริษทัประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแท้จริงของผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น กำรได้รับ
ขอ้มูลกองทุนอำจมีควำมล่ำชำ้กว่ำไดรั้บจำกบริษทัจดักำรโดยตรง เป็นตน้ 
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8. กำรจดัส่งรำยงำนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
8.1  กำรจดัส่งรำยงำนหกเดือน และรำยงำนประจ ำปีของกองทุน  
บริษทัประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัส่งรำยงำนหกเดือน รำยงำนประจ ำปี ให้แก่ ผูถ้ือหน่วยลงทุน หลงัจำกท่ี
ไดรั้บเอกสำรจำกบริษทัจดักำร  
8.2  รำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินของผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
บริษทัประกันชีวิตจะจดัส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นรำยปี ทั้งน้ี ผูถ้ือหน่วยลงทุน
สำมำรถตรวจสอบฐำนะกำรเงินดงักล่ำวไดท้ำงโทรศพัท์ หรือช่องทำงอ่ืนท่ีบริษทัประกนัชีวิตก ำหนด หรือร้อง
ขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพ่ิมเติมจำกบริษทัประกนัชีวิตไดต้ำมเง่ือนไขท่ีบริษทัประกนัชีวิตก ำหนด 

21. กำรด ำเนินกำรกรณี
บริษทัจดักำรไม่สำมำรถ
ด ำรงเงินกองทุนไดต้ำมท่ี
ประกำศก ำหนด : 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนไดต้ำมท่ีประกำศก ำหนด บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยน
ให้บริษทัจดักำรรำยอ่ืนเขำ้จดักำรกองทุนรวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนหรือ ขอมติ
โดยเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวน
หน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถด ำรง
เงินกองทุนได ้ทั้งน้ี หำกมีเหตุจ ำเป็นและสมควร บริษทัจดักำรอำจขอให้ส ำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำ
ออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบริษทัจดักำรกองทุนรวมรำยใหม่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น
ส ำคญั และในกรณีท่ีมีค่ำใชจ่้ำยเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรรำยเดิมจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป 

เป็นไปตำมประกำศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22. ผลบงัคบัของโครงกำร
จดักำรกองทุนรวม :  
 
 
 
 
 
 

บริษทัจดักำรกองทุนรวมมีหน้ำท่ีปฏิบติัตำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุน
กบับริษทัจดักำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และ
ค ำสั่งท่ีออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีข้อก ำหนดในโครงกำรขัดหรือแยง้กับ
หลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษทัจดักำรกองทุนรวมไดด้ ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนั้น ให้ถือว่ำบริษทัจดักำรกองทุนรวมไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตำมโครงกำร
แลว้ 
บริษทัจดักำรกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำรจดักำรกองทุน
รวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มีอ ำนำจลงนำมในขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนและบริษทัจดักำรกองทุน

เป็นไปตำมประกำศ 
 
 
 
 
 
 
 

 



หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ทั้งน้ี กำรลงนำมในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีได้รับกำรแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่ำผูกพนัผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง 
กำรท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำม
โครงกำรจดักำรกองทุนรวมน้ี ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับท่ีจะผูกพนัตำม
ขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนและบริษทัจดักำรกองทุนรวม 
โครงกำรจดักำรกองทุนรวมท่ีผ่ำนกำรอนุมติัจำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทำ้ยขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับ
บริษทัจดักำรกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้ผูกพนั 
3.  ผูส้อบบญัชี :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ :  นำยเทอดทอง เทพมงักร 
ท่ีอยู ่:  บริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั อำคำรว่องวำนิช บี ชั้น 14 เลขท่ี 100/19 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขต

ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสำร 02-645-0020 
ช่ือ :  นำยประวิทย ์วิวรรณธนำนุตร์ 
ท่ีอยู ่:  บริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั อำคำรว่องวำนิช บี ชั้น 14 เลขท่ี 100/19 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขต

ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสำร 02-645-0020 
ช่ือ :  นำงสำวชมภูนุช แซ่แต ้
ท่ีอยู ่:  บริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั อำคำรว่องวำนิช บี ชั้น 14 เลขท่ี 100/19 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขต

ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสำร 02-645-0020 
ช่ือ :  นำยอุดม ธนูรัตน์พงศ ์
ท่ีอยู ่:  บริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั อำคำรว่องวำนิช บี ชั้น 14 เลขท่ี 100/19 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขต

ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสำร 02-645-0020 
ช่ือ :  นำงสำวชุติมำ วงษศ์รำพนัธ์ชยั 
ท่ีอยู ่:  บริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั อำคำรว่องวำนิช บี ชั้น 14 เลขท่ี 100/19 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขต

ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสำร 02-645-0020 
ช่ือ :  นำงสำวรฐำภทัร ลิ้มสกุล 
ท่ีอยู ่:  บริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั อำคำรว่องวำนิช บี ชั้น 14 เลขท่ี 100/19 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขต

ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสำร 02-645-0020 
 

- ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ประจ ำรอบระยะเวลำบญัชีของกองทุนตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

- สำมำรถดูขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวม 
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หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษทัจดักำร
จะแจง้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
 
สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ : - 
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินประจ ำรอบระยะเวลำบญัชีของกองทุนตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 

 
 
 
 
 

 


