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ค ำศัพท ์      ค ำอธิบำยศัพท ์
 
โครงการ     หมายถึง   โครงการกองทนุเปิดอินโนเทค ทรกิเกอร ์ฟันด ์อีพี 4 
 
กองทนุ/กองทนุรวม                            หมายถึง               กองทนุเปิดอินโนเทค ทรกิเกอร ์ฟันด ์อีพี 4   
 
หน่วยลงทนุ    หมายถึง   หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอินโนเทค ทรกิเกอร ์ฟันด ์อีพี 4 
 
มลูค่าหน่วยลงทนุ    หมายถึง   มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้  
      ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณนัน้ 
 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน หมายถึง  บคุคลที่บรษิัทจดัการมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

หน่วยลงทนุแลว้แต่กรณี ของกองทนุรวม 
     
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
ตลาดหลกัทรพัย ์   หมายถึง   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  หมายถึง    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิัทจดัการ    หมายถึง   บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์  หมายถึง   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 
ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หมายถึง  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/ หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์

ต่างประเทศรวมถึงระบบในต่างประเทศ อ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งที่บริษัทจัดการ
และ/ หรือผูด้แูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้เพื่อเก็บรกัษาทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 
 

กิจการ  หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์บริษัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้
ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือบรษิัทมหาชนจ ากดั 

 
กองทนุรวมเปิด   หมายถึง   กองทนุรวมประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
กองทนุรวมเพื่อการออม   หมายถึง   กองทนุรวมที่มีวตัถปุระสงคใ์นการส่งเสรมิการออมในระยะยาวของผูล้งทนุท่ี 

จดัตัง้ขึน้ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 

ค ำจ ำกดัควำม /ค ำนิยำม 
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ชดเชยราคา  หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งแทนการเพิ่มหรือ
ลดจ านวนหน่วยลงทนุ 

 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์/ 
      ส านกังาน ก.ล.ต./ส านกังาน 
 
ที่ปรกึษาการลงทนุ   หมายถึง   ที่ปรกึษาการลงทนุท่ีบรษิัทจดัการแต่งตัง้ 
 
ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ  หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไดร้บัความเห็นชอบใหเ้ป็นผูต้ิดต่อกับผูล้งทุนตามประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการให้
ความเห็นชอบผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

 
วนัท าการ    หมายถึง  วนัเปิดท าการตามปกติของบรษิัทจดัการ 
 
วนัท าการขายหน่วยลงทนุ หมายถึง  วันเปิดท าการของบริษัทจัดการและเป็นวันที่บริษัทจัดการสามารถท า

ธุรกรรมในประเทศเพื่อการซือ้ขาย ช าระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับกองทุนได ้ตามวันเวลาที่ก าหนดในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดหรืออนญุาตเป็นอย่างอื่น 
  

วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง  วันเปิดท าการของบริษัทจัดการและเป็นวันที่บริษัทจัดการสามารถท า
ธุรกรรมในประเทศเพื่อการซือ้ขาย ช าระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับกองทุนได ้ตามวันเวลาที่ก าหนดในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน
เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดหรืออนญุาตเป็นอย่างอื่น 

 
ขอ้ผกูพนั  หมายถึง  ข้อผูกพันระหว่า งผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับ
บรษิัทจดัการ 

 
ราคาขายหน่วยลงทนุ  หมายถึง  มลูค่าหน่วยลงทนุใชเ้พื่อค านวณราคาขาย บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขาย

หน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
 
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง  มลูค่าหน่วยลงทุนใชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คืน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมในการ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
ค าเสนอซือ้  หมายถึง  ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการเป็นการทั่วไปที่ผูท้  าค าเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิ

ตามประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัย์
เพื่อครอบง ากิจการ 



 
                     ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ   หนา้ 3 / 66                           กองทนุเปิดอินโนเทค ทริกเกอร ์ฟันด ์อีพี 4 

 

 
การแกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถึง  การแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูตอ้ง โดย

แกไ้ขราคายอ้นหลงั ตัง้แต่วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั 
 
บญัชีกองทนุ    หมายถึง   บญัชีกองทนุรวมที่บนัทึกจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
แบบ filing   หมายถึง   แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 
สมาคม     หมายถึง   สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ 
 
ประกาศการลงทนุ    หมายถึง   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ 
 
มติเสียงขา้งมาก  หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุน

ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนหรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติพิเศษ หมายถึง  มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน

หน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่ง
ส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ค าอธิบายศพัทเ์รื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศพัทท์ี่ปรากฎในหวัขอ้
ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย ์
 
ค ำศัพท ์    ค ำอธิบำยศัพท ์
 
 “กลุ่มกิจการ”   บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดใหจ้ดัท างบ 

การเงินรวม 
 
“กองทนุฟ้ืนฟ”ู   กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย 
 
 

“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย”  กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงินทอ้งถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 
(EMEAP) 
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 “กองทนุรวมวายภุกัษ์”  กองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
 
“กองทนุ AI” กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 
 
“กองทนุ buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพยสิ์นที่ลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของ

ทรพัยสิ์น หรือครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม 
 
 “กองทนุ CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม  

(collective investment scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูป
อื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทนุ property และกองทนุ infra ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 
“กองทนุ ETF ต่างประเทศ”  กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 
“กองทนุ infra”   รูปแบบการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่ 

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ
ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศที่มีวตัถุประสงค์
หลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่า
กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัททรสัต ์หรือรูปอื่นใด 

 
“กองทนุ LTF”             กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
“กองทนุ private equity” กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอื่นใด

และมีลกัษณะของกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล 

2. กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดป็้นไปเพื่อ 

แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการ   
เฉพาะ 
(ข) มีการมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึงบคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยสิ์นท่ีเกิดจากเงินทนุ 
(ค) มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญา การลงทนุในหุน้หรือการสนบัสนนุ

ทางการเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของกิจการนัน้ในภายหลงัโดยมีส่วนในการ
ก ากบัดแูลแผนธุรกิจการด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงานหรือการด าเนินการอื่น
ใดในลกัษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว  
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“กองทนุ property”  กองทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึง ดงันี ้
1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 

3. foreign REIT 
 
“กองทนุ UI” กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ (Ultra Accredited Investor Mutual 

Fund) 
 
 “การลดความเส่ียง”  การลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ที่มี 

ลกัษณะครบถว้นดงันี ้
1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate) 
2. มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3. เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง 
4. สามารถลดความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
“โครงการ”   โครงการจดัการกองทนุรวม 
 
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” ทรพัยสิ์นดงันี ้
    1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก 
    2. สลากออมทรพัยท์ี่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
    3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน 
 
“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงไดก้ับเงินฝาก โดย

คู่สัญญาที่เทียบเคียงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงไดก้ับ
ผูร้บัฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

 
“ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ”์  ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

 
“ดชันีเงินเฟ้อ”   ดชันีที่จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 
 
“ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ”  ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้
 
“ตราสารภาครฐัไทย”   ตราสารดงันี ้

1. ตั๋วเงินคลงั 
2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท. 
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูม้ีภาระผกูพนั 
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“ตราสารภาครฐัต่างประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครฐัไทยที่รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง

ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อก
หรือผูค้  า้ประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นของประเทศนัน้ 

 
“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย หรือต่างประเทศ 

ที่มีการอา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

 
“ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย ์  ศนูยก์ลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดัใหม้ีขึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดย  
 ต่างประเทศ”   ลกัษณะครบถว้นดงันี ้

1. มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลาย
ราย 

2. มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้ีระบบ ซึ่งก าหนดเก่ียวกบัวิธีการในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ว้
เป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และ
ผูเ้สนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รือระบบนัน้ 

 
 “ธปท.”    ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
“ธพ.”    ธนาคารพาณิชย ์
 
“บค.”    บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์
 
“บง.”    บรษิัทเงินทนุ 
 
“บล.”    บรษิัทหลกัทรพัย ์
 
“บลจ.” บล.ที่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการ

กองทนุส่วนบคุคล 
 
“บรษิัทจดทะเบียน”  บรษิัทท่ีมีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 
 
“บรษิัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ

การเงินรวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสัดสว่น
การถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ล่าสดุ 
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“บรษิัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัสว่น
การถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ล่าสดุ 
 

“แบบ filing”   แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
 
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพยอ์้างอิง ซึ่งก าหนดให้เป็นหลักทรัพยต์าม

ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 

 
“ผูม้ีภาระผกูพนั” ผูท้ี่มีภาระผูกพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรองผูร้บั

อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั แลว้แต่กรณี 
 
“ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives”  ศนูยซ์ือ้ขายดงันี ้
 1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ที่ไดร้บัใบอนญุาตตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

2. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึ่งจดัตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและไดร้บัการ
ยอมรบัจากส านกังาน 

 “หน่วย CIS”   หน่วยของกองทนุอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลักเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ 
 

“หน่วย infra”   หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้ 
1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ
ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์
หลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกับกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม  1. ทัง้นี ้ไม่ว่าจะ
จดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอื่นใด 

 
“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตราสารหรือหลักฐาน

แสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้ ทั้งนี ้ ไม่ว่ากิจการ
ดงักล่าวจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอื่นใด 
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการ
ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล 

2. กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
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(ก) มีวัตถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ทั้งนี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไป
เพื่อแสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยสิ์นส่วนตวัของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็น
การเฉพาะ 

(ข) มีการมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึงบคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยสิ์นท่ีเกิดจากเงินทนุ 
(ค) มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทุนในหุน้หรือการสนบัสนุน

ทางการเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของกิจการนัน้ในภายหลงัโดยมีส่วนในการ
ก ากับดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการ
อื่นใดในลกัษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

 
“หน่วย property”   หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้ 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 

3. foreign REIT 
 
“หุน้กูร้ะยะสัน้”   หุน้กูท้ี่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้
 
“B/E”    ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
 
“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองคป์ระกอบของดชันีที่มีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและ

สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

“CIS operator”    บคุคลดงันี ้
1. บลจ. ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ หรือ 
2. ผูท้  าหนา้ที่บรหิารจดัการกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

 
“concentration limit”   อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทนุ 
 
“counterparty limit”   อตัราส่วนการลงทนุท่ีคู่สญัญา 
 
“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 

เวน้แต่ที่ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 
 
“credit derivatives”  derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียงดา้นเครดิตของทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการ

ประกันความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อเกิด
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เหตุการณท์ี่มีผลต่อการช าระหนี ้(credit event) ของทรพัยสิ์นที่ไดร้บัการประกันความเส่ียงจะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมส าหรบัการมีภาระผกูพนัดงักล่าว 

 
“credit event” เหตุการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับความสามารถในการช า ระหนีต้ามที่ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรือ

สญัญา 
 
“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จดัท าโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการช าระหนีต้าม

ตราสารหรือสญัญา 
 
 “currency risk”   ความเส่ียงดา้น FX 
 
“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา underlyingของตรา

สารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 
 
“derivatives”    สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
 
“derivatives on   derivatives ที่ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 
organized exchange” 
 
 “discount rate”   อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่มีการลงทนุท่ีจะใชใ้นการค านวณมลูค่าของ 

หลกัทรพัยห์รือตราสารนัน้ 
 

“DW”    ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants) 
 
“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัใน

การลงทุนในอสังหาริมทรพัยห์รือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยท์ั้งนี ้ไม่ว่า
กองทรสัตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอื่นใด 

 
“FX”    อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 
 
“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งไดแ้ก่ ราชอาณาจักร

กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมารส์าธารณรฐั
สงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

 
“group limit” อตัราส่วนการลงทุนที่ค  านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละ บริษัทที่

อยู่ในกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกนั 
 
“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูม้ีภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั 
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“international scale”  มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
 
“investment grade”  credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได ้
 
“IOSCO”    International Organization of Securities Commissions 
 
“IPO”     การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 
 
“issue rating”   อนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 
 
“issuer rating”   อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 
 
“market price”    มลูค่าตามราคาตลาด 
 
“MF”    กองทนุรวม (Mutual Fund) 
 
“MMF”    กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
 
“national scale”   มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 
 
“NAV”    มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (Net Asset Value) 
 
“net exposure” มลูค่าการลงทุนสทุธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุนในตรา

สารหรือสญัญาที่ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรพัยสิ์น ซึ่งเป็นผลใหก้องทนุมีความเส่ียงใน
ทรพัยสิ์นนัน้ 
 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใตบ้ังคับของ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุ
ส่วนบคุคล 

 
 “notional amount”  มลูค่าตามหนา้สญัญาของ derivatives 
 
“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation 

category & obligation characteristics) 
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“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3)  ของนิยาม “สัญญาซื ้อขายล่วงหน้า ” ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
 

“OTC derivatives”   derivatives ซึ่งซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 
 
“P/N”    ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 
 
“portfolio duration”  อายเุฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ ซึ่งไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 
 
“product limit”   อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น 
 
“PVD”    กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 
 
“regulated market” ศูนยก์ลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสาร

ระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้าร
ก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ก ากับดูแลดา้นหลักทรัพยห์รือตราสารที่มี
ลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

 
“repo”     ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement) 
 
“retail MF”   กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund) 
 
“reverse repo”   ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 
 
“SBL”    ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and 

Lending) 
 
“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์
 
“SET”    ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
“share warrants”   ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 
 
“single entity limit”  อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา 
 
“SIP”     Specific Investment Products 
 
“SN”    ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 
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“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมิน

ความเส่ียงในการผิดนดัช าระหนีข้องรฐับาลของประเทศนัน้ 
 
“TBMA”     สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
 
“TSFC” บล. ที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเชื่อเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
“TSR”    ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 
 
“underlying”   สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 
 
“WFE”     World Federation of Exchanges 
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ชื่อบริษัทจัดกำร      บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 
 
ทีอ่ยู่บริษัทจัดกำร    ชัน้ 19 อาคารลิเบอรต์ีแ้สควร ์เลขท่ี 287 

ถนนสีลม  เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์02-624-6333 โทรสาร 02-624-6330 
 

1 ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม: 
 
1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย)    : กองทนุเปิดอินโนเทค ทรกิเกอร ์ฟันด ์อีพ ี4 
 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ)    : Innotech Trigger Fund  Episode 4  
 
1.3. ชื่อย่อ      : I-TEP 4 
 
1.4. ประเภทโครงการ     : กองทนุเปิด 
 
1.5. ประเภทการขาย     : ขายหลายครัง้ 
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ    : ไม่ก าหนด 
 
1.7. อายโุครงการ      : 5 เดือน  
 
1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นช่วงเวลา)  : - 
 
1.9. เงื่อนไข (อายโุครงการ): 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใหโ้ครงการจดัการกองทุนรวมที่ไดร้บัอนุมตัิสิน้สดุลง โดยยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก        
หรือหลังจากสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือไม่น ากองทรัพยสิ์นไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจ
พิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการดงักล่าว  โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุ
ของกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เช่น ในกรณีที่กองทนุรวมมีจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
จัดตั้งกองทุน และ/หรือกองทุนไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงคข์องกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่ท  าให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขา้ไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ หรือดว้ยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการ
กองทนุ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

ส่วนที ่1 
รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร ์ฟันด ์อพีี 4 ( Innotech Trigger  Fund  Episode 4) 
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อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการจะท าการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 5 เดือน นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุน
รวม เมื่อเกิดเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ขึน้กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

1. กรณีหากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันท าการติดต่อกัน และสามารถรับซือ้คืน
อตัโนมตัิไดไ้ม่ต  ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาขายทรพัยสิ์นของกองทนุเป็น
เงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทัง้หมดได ้หรือ  

2. กรณี ณ วนัท าการใดก็ตามที่ทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน
หรือทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คืนอตัโนมตัิไดไ้ม่ต  ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย   

ทัง้นี ้เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี บริษัทจดัการจะพิจารณารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยอตัโนมตัิ
ในอัตราไม่ต ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย โดยจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่เกิด
เหตกุารณด์งักล่าว 

อนึ่ง หากครบก าหนดระยะเวลา 5 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนรวมแลว้ ไม่เกิดเหตุการณด์งักล่าว
ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด 
และหาก ณ วนัท าการใดก็ตามที่ทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน
หรือทั้งหมด และสามารถรบัซือ้คืนอัตโนมัติไดไ้ม่ต  ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะท าการเลิกกองทุน      
โดยจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณด์งักล่าว  

การก าหนดเป้าหมายมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ต  ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วยเป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทนุ หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
โดยอตัโนมตัิเมื่อเป็นไปตามเป้าหมายนัน้ ไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทน และผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนกองทุนนีใ้นช่วงระยะเวลา 5 
เดือนแรกนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม 

1.10. ลกัษณะโครงการ     : กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย     : เสนอขายในไทย 
 
2. จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำทีต่รำไว้ จ ำนวน ประเภทรำคำของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำย: 
 
2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ    : 1,000,000,000.00 บาท 
 
2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ)  : 

1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุเพ่ิมไดอี้กไม่เกินรอ้ยละ 
15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ หรือไม่เกิน 150 ลา้นบาท (คิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย) ทัง้นี ้หากบริษัท
จดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวน เงินทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกรอ้ยละ 15 ของจ านวน
เงินทนุของ โครงการ (green shoe) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และด าเนินการจดทะเบียนกอง
ทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้ 
 2) ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของโครงการได ้โดยไม่ตอ้งขอมติความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 
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2.3. มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย     : 10.0000 บาท 
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ     : 100,000,000.0000  หน่วย 
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก   : 10.0000 บาท 
 
2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก   : 100.00 บาท 
 
2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป   : 100.00 บาท 
 
2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน    : ไม่ก าหนด 
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน  : ไม่ก าหนด 
 
2.10. มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม     : 
1. เพิ่มเติม ข้อ 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก: 10.0000 บาท บวก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวก
ภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้มี) บวกค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) 
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัลด ยกเวน้หรือเปล่ียนแปลงจ านวนหรือมลูค่าขัน้ต ่าขา้งตน้ในอนาคตได ้(ทัง้นี ้บรษิัทจดัการสามารถ
เปล่ียนแปลงจ านวนหรือมลูค่าสงูสดุดงักล่าวไดห้ากประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งมีการแกไ้ข
เพิ่มเติมในภายหลงั) โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่ าง
นอ้ย 7 วันก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งนี ้หากในกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุนอ้ยกว่าที่ระบุไวข้า้งตน้ได ้เพื่อรองรบั
รายการส่งเสรมิการขายหรือบรกิารต่างๆ ของบรษิัทจดัการ เช่น กรณีการท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิจากกองทนุรวมอื่น ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน ลักษณะพิเศษ 
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ิน
อื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ะลงทุน: 
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  
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เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ เพื่อโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนที่ดี โดย
ลงทนุในหลกัทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ที่มีพืน้ฐานดีมั่นคง 
และ/หรือมีแนวโนม้ในการเจรญิเติบโตสงู 

 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม : ผสม  
- ตราสารทนุ:  
- ตราสารหนี:้  
  
การก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตราสารทนุของนโยบายแบบผสม: 
ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตราสารทนุ 
 
การก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตราสารหนีข้องนโยบายแบบผสม: 
ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตราสารหนี ้
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ: ไม่มี 
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในประเทศและต่างประเทศ:* 
 กองทนุท่ีลงทนุแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ  
 
3.5. นโยบายการกูย้ืม (ถา้มี) :  
บรษิัทจดัการอาจกูย้ืมเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คนืในนามกองทนุไดโ้ดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives): ไม่ลงทนุ 
 
3.7. การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note): ไม่ลงทนุ 
 
3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style):* 
มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งอิง (Benchmark) : 
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%): 100.00 

หมายเหต:ุ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงดชันีชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อยา่งชดัเจนถึงวนัท่ีมกีารเปล่ียนดชันีชี ้
วดั ค าอธิบายเก่ียวกบัดชันชีีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนดชันีชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลา
ที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงดชันีชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน    
และ/หรือ ประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ 
การเปล่ียนแปลงดชันีชีว้ดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกดชันีชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท า หรือเปิดเผยขอ้มลู / อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายใน
เวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได  ้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ:* จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 
 
3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ: 
กองทุน trigger fund 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือหน่วยลงทนุของกองทนุ ตลอดจนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอย่างตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนไดต้ั้งแต่          
รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม ซึ่งสดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุและตาม
ความเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นแต่ละขณะ 
 
กองทนุมีกลยทุธก์ารลงทนุใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้
 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ: 
-ไม่มี- 
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ: 
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ: 
บรษิัทจดัการจะลงทนุ หรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผล โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ หรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภท หรือ
ลกัษณะของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่น 
 
ส่วนที ่1: ตรำสำร TS (Transferable Securities)  
1.1 ตราสาร TS หมายความว่าตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ  3.13.1 ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
หลกัเกณฑท์ี่ครบถว้นดงันี ้
1.1.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงินลงทนุในตราสาร 
1.1.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงินตั๋วสญัญาใชเ้งินหรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงที่มีเงื่อนไขหา้ม
เปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้  าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนดหรือมีเงื่อนไขใหก้องทุน
สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  
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1.1.3 มีขอ้มูลเก่ียวกับตราสารที่ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึ่งบริษัทจัดการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อ
น ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอและมีขอ้มลูราคาที่สะทอ้นมูลค่ายุติธรรมโดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิง
จากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 
1.2 คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในขอ้ 1.1  
1.2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งินที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญา
ใชเ้งินดงักล่าวตอ้งมีการรบัอาวลั หรือรบัรอง โดยบคุคลดงันี ้
1.2.1.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุหรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
1.2.1.2 ธนาคารออมสิน 
1.2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
1.2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
1.2.1.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
1.2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
1.2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
1.2.1.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1.2.1.1 - 1.2.1.7  
ทัง้นีก้ารอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตั๋วทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถา้มี) ตามที่
ระบไุวใ้นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งินดว้ย 
 

ส่วนที ่2: ทรัพยส์ินประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย Property 
2.1 ประเภทของตราสาร 
2.1.1 หน่วย CIS หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทุนรวมที่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมิใช่รายย่อยกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนัและกองทนุส่วนบคุคล  
2.1.2 หน่วย Infra หมายถึง กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตามกฎหมาย
ว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
2.1.3 หน่วย Property หมายถึง หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้ 
2.1.3.1 กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์
2.1.3.2 ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
2.2 คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 
2.2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ตามส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1.1 - 1.1.3  
2.2.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดงันี ้ (ไม่ใชก้ับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคาที่ลงทนุในทองค าแท่ง)  
2.2.2.1 มีการลงทนุในทรพัยสิ์นซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได  ้
2.2.2.2 มีการลงทุนในทรัพยสิ์นเมื่อใช้วิธีค  านวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) ของกองทนุนัน้ 
2.2.2.3 มีการลงทุนในทรัพยสิ์นเมื่อใช้วิธีค  านวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนที่
ค  านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น Specific Investment Products (SIP) ของกองทนุนัน้ 

2.2.2.4 มีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทนุนัน้ 
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2.2.3 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์

2.3 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2 

2.3.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1.1 -1.1.3  

2.3.2 จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
 
ส่วนที่ 3: ทรัพยส์ินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทยีบเท่ำเงินฝำกซ่ึงจะต้องเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกของ
ผู้รับฝำกดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชยบ์รษิัทเงินทนุหรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
10. สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1. – 9.  
 
ส่วนที ่4: ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสัญญำขำยคืน (Reverse Repo)  
การลงทนุใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้
4.1 คู่สญัญาตอ้งเป็นนิติบคุคลดงันีท้ี่สามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 
4.1.1 ธนาคารพาณิชย ์
4.1.2 บรษิัทเงินทนุ 
4.1.3 บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์
4.1.4 บรษิัทหลกัทรพัย ์
4.1.5 บรษิัทประกนัภยั 
4.1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
4.1.7 กองทนุฟ้ืนฟ ู
4.1.8 นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
4.1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 
4.2 ตราสารท่ีใชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี ้
4.2.1 ตราสารภาครฐัไทย 

4.2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก ศกุกูหรือหุน้กูร้ะยะสัน้ท่ีธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุหรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้เป็นผูม้ีภาระผกูพนัซึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
4.2.3 ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเ้งินที่บริษัทหลักทรพัยท์ี่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(TSFC) เป็นผูอ้อกที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนั
ออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น 
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4.2.4 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งินหรือศกุกูที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออกซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.2.4.1 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น (Issue Rating) หรืออนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 
(Issuer Rating) อยู่ในอนัดบัแรกโดยกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา (Issuer Rating) ตอ้งเป็น Credit 
Rating ที่ไดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
4.2.4.2 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูม้ีภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงัหรือผูค้า้ประกนั (Guarantor Rating) อยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(Investment Grade)  
4.2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนีห้รือที่มีขอ้มลูราคาที่น่าเชื่อถือ และอา้งอิงไดซ้ึ่งมี
การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าว
ตามที่สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้
4.2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
4.2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีขอ้มลูราคาที่น่าเชื่อถือ และอา้งอิงได้
ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรกหรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าว
ตามที่สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้
4.2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 
4.2.7 ทรพัยสิ์นอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
4.3 ระยะเวลาการรบัช าระหนีข้อง Reverse Repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั 
4.4 ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจดัการตอ้งปฏิบตัิส าหรบัการลงทนุใน Reverse Repo  
4.4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย  (TBMA) หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเชื่อเพื่อธุรกิจหลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์(TSFC)  
4.4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ไปขายหรือโอนต่อเวน้แต่เขา้ลกัษณะ ดงันี ้
4.4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 
4.4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑเ์งื่อนไข
และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทนุรวม และการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 
4.4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ ณ วนัเริ่มตน้สญัญาตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวิธีการ ดงันี ้
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้มากกว่า ราคาซือ้ x (1 + Discount Rate)  
ทัง้นี ้ราคาซือ้เท่ากบัราคาที่กองทนุช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรือตราสารตาม Reverse Repo  
4.4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัย ์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้
4.4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้มากกว่า (มลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate))  

4.4.4.2 ในกรณีที่มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนัไม่เป็นไปตามสมการในขอ้ 4.4.4.1 บรษิัทจดัการตอ้งเรียกใหคู้่สญัญาโอน
กรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรพัย ์หรือตราสารที่สามารถใชใ้นการท า Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุนเพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รือ
ตราสารที่ซือ้และทรพัยสิ์นที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวิธีการดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้
ลดลงกว่าสมการในขอ้ 4.4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.4.3  
4.4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้  ณ สิน้วันมีมูลค่านอ้ยกว่ามลูค่า 
Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ้แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมี
การก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึ่งไดก้ าหนด โดยพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้บรษิัท 
จดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.4.2 ก็ได ้
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4.4.5 การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตามขอ้ 4.4.4 ใหค้  านวณดงันี ้
4.4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ี่กองทนุพึงไดร้บัจาก Reverse Repo จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ 
4.4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรมหรือค านวณรวมเป็นยอดสทุธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สญัญารายเดียวกนั
และมีขอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้หรือทรพัยสิ์นที่โอนตามขอ้ 
4.4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้
4.4.6 Discount Rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สัญญาหลกัทรพัยห์รือตรา
สารท่ีซือ้แลว้ 
 
ส่วนที ่5: ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Lending)  
การท า Securities Lending ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ ดงันี ้
5.1 คู่สญัญาตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย์  
(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตัวแทนของผูย้ืมผูย้ืมตอ้งเป็นบุคคล 
ดงันีท้ี่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย 
5.1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL  
5.1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
5.1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู
5.1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 
5.1.5 ธนาคารพาณิชย ์
5.1.6 บรษิัทเงินทนุ 
5.1.7 บรษิัทหลกัทรพัย ์
5.1.8 บรษิัทประกนัชีวิต 
5.1.9 กองทนุส่วนบคุคลที่มีมลูค่าทรพัยสิ์นของผูล้งทนุแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
5.1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
5.1.11 นิติบคุคลอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
5.2 หลักทรัพยท์ี่ใหย้ืมตอ้งเป็นหลักทรพัยท์ี่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศูนยร์บัฝากหลักทรัพยห์รือหลักทรัพยท์ี่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยท าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์
5.3 การวางหรือเรียกหลกัประกนับรษิัทจดัการตอ้งด าเนินการ ดงันี ้
5.3.1 ด าเนินการใหม้ีการวาง หรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้ืมเพื่อเป็นประกนัการใหย้ืมหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

5.3.1.1 เงินสด 
5.3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 
5.3.1.3 ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใชเ้งินบัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ที่ธนาคารพาณิชยบ์ริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูม้ีภาระผกูพนั 
5.3.1.4 ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งินที่บริษัทหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(TSFC) เป็นผูอ้อกที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนั
ออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถาม หรือเมื่อไดเ้ห็น 
5.3.1.5 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งิน หรือศกุกูที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออกซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงันี ้
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5.3.1.5.1 มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์น  (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร หรือ
คู่สญัญา (Issuer Rating) อยู่ในอนัดบัแรกโดยกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสาร หรือคู่สญัญา (Issuer Rating) ตอ้ง
เป็น Credit Rating ที่ไดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
5.3.1.5.2 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูม้ีภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกัน (Guarantor Rating) อยู่
ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(Investment Grade)  
5.3.1.6 ตราสารหนีท้ี่มี Credit Rating อยู่ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(Investment Grade)  
5.3.1.7 หนงัสือค า้ประกนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ 
5.3.1.8 หุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ที่มีรายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุไม่มีนโยบายการ
ลงทนุในตราสารทนุกองทนุจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
5.3.1.9 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)  
5.3.2 ด าเนินการใหก้องทนุมีกรรมสิทธ์ิ หรือครอบครองหลกัประกันตามขอ้ 5.3.1 หรือด าเนินการ โดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการ
สามารถบงัคบัช าระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักล่าวได ้โดยพลนั 
5.3.3 หา้มน าหลกัประกันตามขอ้ 5.3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอน หรือขายต่อ หรือท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ไดเ้วน้
แต่เป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยน์ัน้เอง 
5.3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนัมากกว่าหรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม 
5.3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสดใหน้ าเงินสดดงักล่าวไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยสิ์น ดงันี ้
5.3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
5.3.5.2 บตัรเงินฝาก หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ดงันี ้
5.3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใชเ้งินที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูม้ีภาระ
ผกูพนั 
5.3.5.2.2 ตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเชื่อเพื่อธุรกิจหลกัทรพัยต์าม
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (TSFC) เป็นผูอ้อกที่มีก าหนดวันใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น 
5.3.5.2.3 ตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออกซึ่งมี Credit Rating อย่างหน่ึงอย่างใด ดงันี ้
(1) มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์น (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสาร หรือคู่สัญญา 
(Issuer Rating) อยู่ในอนัดบัแรกโดยกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา (Issuer Rating) ตอ้งเป็น Credit 
Rating ที่ไดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
(2) มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูม้ีภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั (Guarantor Rating) อยู่ในระดบั
ที่สามารถลงทนุได ้(Investment Grade)  

5.3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 
5.3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

5.4 ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาใหใ้ชส้ญัญาที่มีลกัษณะ และสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระบบงานสญัญายืม และใหย้ืมหลกัทรพัย ์และหลกัประกนัในธุรกรรม
การยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่6:  ทรัพยส์นิประเภทหน่วย private equity   
การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
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กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยหรือกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ใหบ้ริษัทจดัการ
ลงทนุ  ในหน่วย private equity ที่มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามข้อตกลงกบักิจการเงินรว่มลงทุน (private equity) ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนในหน่วย private equity ได้
โดยตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงินขัน้ต ่าที่จะลงทนุ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ: 
-ไม่มี- 
 
3.14. อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม: 
 
อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวมในประเทศและต่างประเทศ:  
 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผล  โดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังต่อไปนี ้ในกรณีที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลง
อตัราส่วนการลงทนุ บรษิัทจดัการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แกไ้ขดว้ย 
 
ส่วนที ่1: อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพยส์ินหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ตามที่ระบขุอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.2 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อก
ตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงันี ้

3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี
รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

  

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ผูอ้อก

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระ

หนี ้< 397 วนันบัแตว่นัที่ลงทนุ และไม่ไดม้ี

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 

benchmark +5% 



 
                     ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ   หนา้ 24 / 66                           กองทนุเปิดอินโนเทค ทริกเกอร ์ฟันด ์อีพี 4 

 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ลกัษณะตาม 4.2.1 หรอื 4.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนั
ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง

ประเทศไทย 
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9 บล. 

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั

นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market 

5 ทรพัยสิ์นดงันี ้
5.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารทนุท่ีผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ข
เหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขาย
ใน SET) 

5.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
ซึ่งหุน้ของบรษิัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึ
บรษิัทท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการ
เพิกถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET) 

5.3 หุน้ท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 
5.1 

5.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยสิ์นใน 

benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกูที่
ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือเป็นตรา
สาร Basel III 

5.4.2 มี Credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 

5.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี ้
5.4.3.1 ผูอ้อกตราสารบรษิัทจดทะเบียนใน 

SET 
5.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้

397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market 

5.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade  
5.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 
5.6.1 reverse repo 
5.6.2 OTC derivatives 

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีมีลกัษณะครบถว้น 
ดงันี ้
5.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูร่ะหว่าง IPO เพื่อการ

จดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึ
หน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนนิการแกไ้ขเหตทุี่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหนว่ยดงักล่าวออกจาก
การซือ้ขายใน SET 

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะกระจาย
การลงทนุในกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน
อสงัหารมิทรพัย ์หรือสิทธิการเชา่ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส  านกังาน
ก าหนด 

5.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่น 
       ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดาน 
       ซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง SET (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private  
       equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ี 
       การเพิกถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซือ้ขาย  
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.9 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.3 
         ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจด 
         ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง SET 
         (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ  
         แกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออก 
         จากการซือ้ขาย 

6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
กระจายการลงทนุในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน
อสงัหารมิทรพัย ์หรือสิทธิการเชา่ แลว้แต่กรณี (diversified 
fund) ตามแนวทางที่ส  านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 
5.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

7 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไมม่ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของ ผูร้บัฝาก หรือผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญาแลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่2:  อตัรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุ่ม
กิจการเดยีวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับรษิัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงันี ้แลว้แต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุใน 

benchmark + 10% 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไมม่ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที ่3: อตัรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) ที่นิติบคุคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติ
บคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจา่ย หรือคู่สญัญา ดงันี ้

  1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี
เวน้แตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการนอ้ยกวา่ 
1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที่อายกุองทนุ
คงเหลือ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ที่มี อายโุครงการ มากกวา่หรือ
เท่ากบั 1 ปี 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1.3 บรษิัทเงินทนุ 
1.4 บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ี MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก 
คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ  
derivatives) 

 

2 ทรพัยสิ์นดงันี ้

2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) ที่มี
เงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่MFไดด้  าเนินการใหม้กีารรบัโอน
สิทธิเรียกรอ้งในตราสารได ้ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให ้MF สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี ้

(ขอ้นีไ้ม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ 
buy & hold ที่ลงทนุใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ที่มีอายไุม่เกินอายกุองทนุ หรือรอบการ
ลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้
ทรพัยสิ์นดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse repo) ไม่เกิน 25% 
4 ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities lending) ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ของส่วนที่ 1: 

อตัราส่วนการค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา 
(single entity limit) แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี ้

5.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และขอ้ 5.4.4 ของขอ้ 5 

ส่วนท่ี 1 อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์น
หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2 มี Credit Rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้
(Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

 
หมายเหต:ุ ส าหรบัการลงทนุในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั Product 
limit 1,2 รายละเอยีดของการค านวณ ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานประกาศก าหนด 
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ส่วนที ่4:  อตัรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมควำมมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 หุน้ของบรษิัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั
ตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิัทรวมกนั <25% ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ 

2 

 

 

  

ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกูของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครฐัตา่งประเทศ) 
 

  
 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสิ้นทางการเงิน (financial 
liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบ
การเงินส าหรบั รอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารมีหนีสิ้นทางการเงินที่ออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ 
บลจ. อาจน ามลูค่าหนีสิ้นทางการเงินดงักล่าวมารวมกบั
มลูค่าหนีสิ้นทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดย
ขอ้มลูหนีสิ้นทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มกีารเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไมม่ีหนีสิ้นทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสดุ 2ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การ
ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็น
รายครัง้เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี ้โดยเป็น 
ตราสารท่ีออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า  
investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทนุ 
เพื่อกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั 
รวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตรา 
สารดงักลา่วเป็นรายครัง้เวน้แตก่รณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้ี 
การยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond  
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออก โดย
บคุคลดงันี ้

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น

สมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านอง

เดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรือกองทุน CIS ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย CIS 
ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ท่่ีออกหน่วยนั้นเวน้แต่เป็นหน่วย infra ของ
กองทุนที่มีลกัษณะครบถว้นดังนี ้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.                             

(1) มีขนาดเล็ก                            
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี   
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property  ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของ
กองทุน property ท่่ีออกหน่วยนั้นเวน้แต่เป็นหน่วย
property ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถว้นดังนี ้         
โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.                           

(1) มีขนาดเล็ก                             
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี   
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมด
ของกองทนุ private equity  
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1 หนีสิ้นทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงินตามาตรฐาน
การบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ ก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ย
วิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรือ United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
การลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 
ส่วนที ่5: กำรด ำเนินกำรเม่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วน 
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นที่ลงทุนมีคุณสมบตัิที่เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้
ขาดคณุสมบตัิในการเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทนุสามารถลงทนุไดอ้ีกต่อไป บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จ านวนอตัราส่วนการลงทุน และวนัที่ทรพัยสิ์นขาดคุณสมบตัิ และจดัส่งรายงาน
ดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ 
(2) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรก โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญัแตต่อ้งไม่เกินกวา่ 90 วนันบัแต่
วนัท่ีทรพัยสิ์นนัน้ขาดคณุสมบตัิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4  
(3) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นที่ขาดคุณสมบตัิ หรือทรพัยสิ์นท่ีขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดแลว้ บรษิัทจดัการจะจดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อจ านวนอตัราส่วนการลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าวรวมถึง
วันที่ไดจ้ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นออกไป หรือวันที่ทรัพยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติแลว้แต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแล
ผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าวในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคณุสมบตัิให้
เป็นไปตามขอ้ (2) บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานขอ้มลูตามขอ้ (1) พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว และจดัส่ง
รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

 
2. ในกรณีที่ทรพัยสิ์นในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนดแต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทนุเพิ่ม บรษิัทจดัการจะด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้
(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวนอตัราส่วนการลงทนุ และวนัท่ีการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ 
ลงทนุและจดัส่งรายงานต่อส านกังานรวมทัง้จดัส่งตอ่ผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ 
(2) ไม่ลงทนุเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนด 
(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรก โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญัแต่ตอ้งไม่เกิน 
ระยะเวลาดงันีเ้วน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4  
(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product  
Limit) ส าหรบัการลงทนุในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งินตามส่วนที่ 3 ในขอ้ 1  
(ข) 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าวส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก)  
(4) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนดแลว้ บรษิัทจดัการจะจดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ 
จ านวนอตัราส่วนการลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าวรวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุแลว้แต่กรณี และจดัส่ง 
รายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุได ้
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ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนดตามขอ้ (3) (ก) บรษิัทจดัการจะจดัท ารายงานขอ้มลูตาม
ขอ้ (1) พรอ้มสาเหตทุี่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
(5) ในกรณีที่กองทนุมีหุน้ของบรษิัทใด โดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทนุ 
(Concentration Limit) ตามที่ก าหนดในส่วนท่ี 4 นอกจากการปฏิบตัิตามขอ้ (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิัทจดัการจะด าเนินการ ดงันี ้
ดว้ย 
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนเว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควร โดยไดร้ับการผ่อนผันจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ข) ลดสดัส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ในกรณีที่ทรพัยสิ์นเป็นหุน้ของบรษิัทจด 
ทะเบียน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทนั้นจนถึง  หรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค า
เสนอซือ้ 
 
3.ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนดแตต่่อมามีกรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทนุบรษิัทจดัการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 ในส่วนนี ้โดยอนโุลม 
(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุ หรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนที่มีอยู่เดมินัน้ 
(2) กรณีที่กองทนุไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบรจิาค 
4. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยั หรือเหตจุ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในขอ้ 1 (2) หรือขอ้ 2 (3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทุนบริษัทจัดการ
สามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเก่ียวกบั
การด าเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถื้อหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทนุก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทัง้นี ้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุบรษิทั
จดัการสามารถด าเนินการ โดยวิธีการเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการแทนได ้
 
ส่วนที ่6: กำรด ำเนินกำรเม่ือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจดัการจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้
(1) จดัท ารายงานเก่ียวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนพรอ้มทัง้เหตุผลที่ท  าใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ 
(2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน   
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี ้
2. ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนบรษิัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน  90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนเวน้แต่บริษัทจัดการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวม  ภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว  
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีวิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมในการที่
จะออกจากกองทุนก่อนที่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรวมทั้งเมื่อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวม  บริษัทจัดการตอ้งงดเก็บ
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ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบ
ก าหนด 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุแต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุยงัไม่มีผลใชบ้งัคับ
บรษิัทจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุนัน้เพิ่มเติม 
 
4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit): 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ: ไม่มี 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ: ไม่มี 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ): ไม่มี 
 
5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก: 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก: 

- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก: 
บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปในราคาเสนอขายหน่วยละ 
10.00 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) บวกภาษีมลูค่าเพิ่ม ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกที่ระบุไวใ้นหนังสือชี ้
ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ซึ่งผูส้นใจลงทุนสามารถติดต่อซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ ในระหว่างเวลาท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ไดร้บัแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ(ถา้มี)  
 
ทัง้นี ้หากมีผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทนุโดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 
 
ในกรณีที่มียอดการจ าหน่ายลงทุน เท่ากับจ านวนเงินทุนของโครงการก่อนก าหนดสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน           
บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปิดการเสนอขาย และด าเนินการจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทนุรวม 
 
ผูล้งทุนสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกและวิธีการในการจองซือ้หน่วยลงทนุ ตามวนัและ
เวลาที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และหนงัสือชีช้วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยผูล้งทุนที่สนใจจะจองซือ้หน่วยลงทุนของ 
“กองทนุเปิดอินโนเทค ทรกิเกอร ์ฟันด ์อีพี 4” สามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุไดท้ี่บรษิทั
จดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
5.2.1 บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(1) วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผูจ้องซือ้แต่ละรายจะตอ้งจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 100 บาท ในราคาจองซือ้หน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถา้มี) รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน (ส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรก) ค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าใบค าขอเปิดบญัชี
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กองทุน (ถา้มี) และค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ โดยแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด เช่น ส าเนาบตัรประชาชน (ส าหรบับคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรบัรองและหนงัสือมอบอ านาจพรอ้ม
ตวัอย่างลายมือชื่อผูม้ีอ  านาจลงนาม (ส าหรบันิติบุคคล) เป็นตน้ พรอ้มทัง้เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปที่บริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ตามวนัและเวลาที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั  
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการจองซือ้หน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตาม
หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ  
 
5.2.2 วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

(1) ผูจ้องซือ้สามารถติดต่อจองซือ้หน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการในระหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนแต่ละรายโดยกรอกใบจองซือ้ให้
ครบถว้นและแนบเอกสารหลกัฐานการจองซือ้ พรอ้มทัง้ช าระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน โดยวนัเสนอขายวนัสดุทา้ย บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิรบัเงินค่าจองซือ้เป็นเงินโอนเท่านัน้ ภายในเวลา 15.30 น.  

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใน

กรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนเงินทนุโครงการท่ีก าหนดในรายละเอียดโครงการกองทนุรวม 
 
5.2.3 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุการก าหนดราคาขายหรือสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผูจ้องซือ้แต่ละรายจะตอ้งจองซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่าที่ก าหนดในราคาจองซือ้หน่วยละ 10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (Front-end Fee) บวกภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้มี) 

(2) การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ  
ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน โดยช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์
บตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) บตัรอื่นใด (ถา้มี) หรือโดยการน าเงินเขา้บญัชีธนาคารที่บริษัทจดัการก าหนด หรือค าสั่งหกั
บญัชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัส านกังานท่ีรบัการจองซือ้ภายในวนัท่ีจองซือ้เท่านัน้  
อย่างไรก็ตาม การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอื่นใด (ถา้มี) ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ผูส้ั่งซือ้ใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอื่นใด (ถา้มี) ภายในวนัท า
การถัดจากวนัที่ที่สั่งซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุดงักล่าว ทัง้นี ้ก่อนที่บริษัทจดัการจะเปิดใหบ้ริการรบัช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอื่น
ใด (ถา้มี) บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 
 
อย่างไรก็ตาม วิธีการช าระเงินดว้ยบัตรเครดิต (ถา้มี) บัตรเดบิต (ถา้มี) บัตรอื่นใด (ถา้มี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการ
ใหบ้ริการของบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน โดยเงื่อนไข  และวิธีการในการใหบ้ริการจะเป็นไปตามที่ผู้
ใหบ้รกิารรายนัน้ก าหนดขึน้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้เช็คหรือดราฟตด์งักล่าวจะตอ้งลงวนัที่ที่จองซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบญัชีจองซือ้ซึ่งระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วน
ส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต ตาม
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะประกาศผ่าน
เว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 
 
การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเมื่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดเ้รียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต ์
หรือบตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอื่นใด (ถา้มี) หรือการน าเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีบรษิัทจดัการก าหนด หรือ
ค าสั่งหกับญัชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม และไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวน
แลว้ ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนดว้ยเงิน หรือดว้ยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด ใน
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนี ้
บรษิัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกักลบลบหนีก้นัได ้ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  

 
ผูจ้องซือ้ที่ไดท้  าการจองซือ้หน่วยลงทนุและช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงนิ
ค่าจองซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ยกเวน้บรษิัทจดัการจะอนญุาตใหเ้พิกถอนได ้ 
 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนจะตอ้งน าเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนที่ไดร้บัจากผูจ้องซือ้เขา้บัญชีเงินฝาก
ประเภทบัญชีกระแสรายวนั ซึ่งบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้ับธนาคารพาณิชย์ ชื่อบัญชี “บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชีจองซือ้กองทุน
เปิด”ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ดงัต่อไปนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   ส านกัสีลม    001-1-32056-2  
2. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  ถ. สีลม (ซีพี ทาวเวอร)์  168-3-00235-4  
3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ส านกังานใหญ่   101-3-39818-3  
4. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สรุวงศ ์    023-6-06624-2  
5. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ซิลลิคเฮา้ส ์   503-0-00078-2  
 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แกไ้ข หรือเพิ่มเติมเก่ียวกับชื่อธนาคาร  สาขาที่เปิดบัญชี หมายเลขบัญชี และ
ประเภทบญัชีดงักล่าวในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุลง
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 14 ในส่วนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการ 

 
(3) การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตามที่จองซือ้และไดช้ า ระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแลว้ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนที่ระบไุวใ้นค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการ
ของแต่ละช่องทางในการซือ้หน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

 
(4) การคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ  

บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนดดงัต่อไปนี ้ 
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(4.1) เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏว่าจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหป้ระชาชนไดไ้ม่
ถึง 35 ราย บรษิัทจดัการจะยตุิการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ และถือว่าการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลง 
และบริษัทจดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวและคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนใหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวตาม
สดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้ัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบรษิัทจดัการช าระเงินค่าจองซือ้จนครบถว้นใหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทนุดว้ย 
 
เพื่อประโยชนใ์นการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง จะใชร้าคาตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทุน
เป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
 

(4.2) ในกรณีที่การจองซือ้หน่วยลงทนุไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม (4.1) 
บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ทั้งนี ้ ส า หรับดอกเบีย้ และ/หรือ
ผลประโยชนใ์ดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินท่ีไดร้บัจากการจองซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บรษิัทจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของ
กองทุนในการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้หน่วย
ลงทุนและส่ง โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตามเลขที่บญัชีที่ระบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชีกองทุนหรือตามเลขที่บัญชีของผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทจัดการ  หรือด าเนินการ            
โดยวิธีการอื่นใดขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

 
(5) การยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

ในกรณีที่บริษัทจดัการประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะยตุิการขายหน่วยลงทนุในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้ 
 
บรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียตุิการ
ขายหน่วยลงทนุนัน้ และใหก้ารอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัท่ีแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้
หน่วยลงทุนตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การอนุมตัิใหจ้ดัตัง้กองทุนรวมสิน้สดุลง และหาก
บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงิน และผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้อนัเนื่องจากความผิดของบริษัทจดัการเอง 
บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจน
ครบถว้น ในการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะช าระเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน
และส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือน าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตามเลขที่บญัชีที่ระบุไวใ้นค าขอเปิด
บัญชี หรือตามเลขที่บญัชีของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนที่ไดใ้หไ้วแ้ก่บริษัทจัดการ หรือด าเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึน้อยู่กับดุลย
พินิจของบรษิัทจดัการ 
 

5.2.4 การขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต: 
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บริษัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือ
ว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี ้ส าหรบัเงื่อนไขและขอ้ก าหนดอนัเก่ียวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกของ
บรษิัทจดัการใหย้ึดตามรายละเอียดที่ก าหนดใน ขอ้ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 
 
5.2.5 การขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ (ถา้มี)  
บรษิัทจดัการอาจน าเสนอวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ลงทุน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี ้ส าหรบัเงื่อนไขและขอ้ก าหนดอนัเก่ียวกบัวิธีเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรกของบริษัทจดัการใหย้ึดตามรายละเอียดที่ก าหนดใน ขอ้ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้ก่อนที่
บรษิัทจดัการจะเปิดใหก้องทนุนีข้ายหน่วยลงทนุผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่น บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยจะประกาศ
ผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
5.2.6 เงื่อนไขอื่นๆ: 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุนหรือวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ดว้ยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคตตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด
โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ซึ่งจะค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญและจะปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยจะประกาศผ่าน
เว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดท้ าการศกึษาและยินดีปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ  ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ และ/หรือหนงัสือ        
ชีช้วน 
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยคร้ังแรก: 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก: 

 บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณท์ี่มลูค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้
จนเป็นเหตุใหเ้ลิกกองทุนภายใน 5 เดือนแรกนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วย
ลงทนุอีกครัง้ในวนัท าการแรกถดัจากวนัครบระยะเวลา 5 เดือนนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม เป็นตน้ไป 
 
6.2.1 วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบ
ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจดัการ ตามวนั เวลา ท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรบัซือ้คืน ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถา้มี) หรือตวัแทน (ถา้มี) หรือเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ www.innotechasset.com 
 
6.2.2 การขอเปิดบญัชี 
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1) ผูส้นใจที่ไม่เคยมีบญัชีกองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ 
ส าหรบัผูล้งทนุท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุของบรษิัทจดัการจะตอ้งแสดงความจ านงขอเปิดบญัชีกองทนุกบับรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรบัซือ้คืน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน (ส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรก) ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น า
ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถา้มี) และค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ แนบเอกสารหลกัฐานประกอบตามที่บริษัท
จดัการก าหนด เช่น ส าเนาบตัรประชาชน (ส าหรบับคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรบัรองและหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มตัวอย่างลายมือชื่อผู้
มีอ  านาจลงนาม (ส าหรบันิติบุคคล) เป็นตน้ พรอ้มทัง้เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปที่บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืน ตามวนัและเวลาที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
2) ผูส้นใจที่มีบญัชีกองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการแลว้ 
ผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจดัการแลว้ สามารถจองซือ้กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร ์ฟันด ์ อีพี 4 ไดท้ี่
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ทั้งนี ้ผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในใบค าสั่งเปิดบัญชี ระบุเลขที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ และกรอกขอ้ความอื่น ๆ ในใบค าสั่งซือ้ และส่งหลกัฐานประกอบต่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน โดย
ไม่ตอ้งแสดงความจ านงสั่งเปิดบญัชีกองทนุใหม่ หรือสั่งซือ้ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 
 
6.2.3 การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นใดที่บรษิัท
จัดการเตรียมไว ้หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด  ทั้งนี ้วันและเวลาตามที่ระบุในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลู
ส าคญั 
 
บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์
ภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัสิน้สดุการจองซือ้หน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการไม่ไดร้บัการทกัทว้งใด ๆ จากผูถื้อหน่วยภายใน 7 วนัท า
การนบัจากวนัท่ีที่ระบุไวใ้นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ทางบรษิัทจดัการจะถือว่าการท ารายการดงักล่าวถกูตอ้งแลว้ ทัง้นี ้ บรษิัท
จัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย ์ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์ม่ขอรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
ผูส้ั่งซือ้ที่ไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่ไดร้บัอนญุาต
จากบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
 
ในการช าระหน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่น
ที่บรษิัทจดัการ โดยบรษิัทจดัการเดียวกนั ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งช าระดว้ยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนีก้บับรษิัทไม่ได ้
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใชด้ลุยพินิจในการรบัช าระค่าจองซือ้ดว้ยวิธีการดงักล่าว 
 
ผูส้นใจสั่งซือ้ในแต่ละครัง้เป็นจ านวนเงินไม่ต  ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามที่ก าหนด  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับลดหรือยกเวน้จ านวนหรือมูลค่าขั้นต ่าข้างตน้ ในอนาคตได ้(ทั้งนี ้บริษัทจัดการสามารถเปล่ียนแปลงจ านวนหรือมูลค่าสูงสุด
ดงักล่าวได ้หากประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหลงั) โดยถือว่าไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วนัก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว โดย
จะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ และจะแจง้ใหส้ านกังานทราบตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง ปรบัปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นอนาคตตามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ โดย
จะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 
 
การซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเมื่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ไดร้บัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ 
 
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนลงใน
สมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 14 ใน
ส่วนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม 
 
อนึ่ง ช่องทางบริการ / วิธีการอื่นใดดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก / เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการการลงทุนแก่
ผูส้นใจลงทุน/ผูจ้องซือ้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้ และ/หรือประกาศใหผู้ส้นใจลงทุน / ผูจ้องซือ้ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่ม
ใหบ้รกิาร โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 
 
6.2.4  ขอ้จ ากดัในการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุรวม หรือของ
ผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือชื่อเสียง หรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรร หรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 
 
6.2.5 การหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร 
บริษัทจดัการอาจหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรเมื่อบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าในบางสถานการณ์
การรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทนุ ทัง้นี ้เมื่อบรษิัทจดัการเห็นควรใหก้องทนุหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรหรือเห็นควรใหร้บัค าสั่งซือ้
หน่วยลงทุนไดต้ามปกติบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหนา้ไม่ต ่ากว่า 3 วัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจัดการ และจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 

 

ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัในการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่เกินกวา่จ านวนเงนิทนุของโครงการ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัหน่วยลงทนุตามที่สั่งซือ้หลงัจากที่ได้
ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ แต่หากในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าเงินทุนของโครงการ บรษิัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุในการสั่งซือ้โดยใชห้ลกั “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” ตามวนัท่ีที่ไดร้บัค าสั่งซือ้พรอ้มเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน 
 
6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ : 
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
 
7. กำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ: 
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7.1. ช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
- อื่น ๆ โปรดระบ ุ
 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเตมิ: 
 
7.3. วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 รายการ) *: 
- แบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ 
- แบบอตัโนมตั ิ
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม:  
กรณีรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ 
บรษิัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ ในกรณีที่ไม่เกิดเหตกุารณท์ี่มลูค่าหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้จนเป็นเหตุ
ใหเ้ลิกกองทุน ภายใน 5 เดือนนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม บริษัทจดัการจะเปิดใหม้ีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ตามวนัและเวลาที่ก าหนดในขอ้ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซือ้คืน กรณีแบบดุลยพินิจของผูล้งทุน โดยการรบัซือ้คืนดงักล่าว
จะเป็นไปตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืน ซึ่งค านวณตามหวัขอ้ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ
และการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้ง” 
 
โดย บริษัทจดัการจะเปิดรบัค าสั่งขายคืนลงทนุอีกครัง้ ในวนัท าการแรก นบัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 5 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียน
กองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม เป็นตน้ไป 
 
วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
7.4.1 บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดท้กุวนัท าการซือ้ขาย ตามที่ระบุในหนงัสือชีช้วนสรุปขอ้มลูส าคญั ไดท้ี่บรษิัท
จดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไดใ้นวนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด โดยใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด ในราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(2) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มูลการถือ
หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้  

(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ตอ้งการขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการให้
ชดัเจนครบถว้นถกูตอ้ง โดยระบจุ านวนหน่วยลงทนุท่ีตอ้งการจะขายคืน และน าไปยื่นท่ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.innotechasset.com ซึ่งบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุน
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การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไวเ้พื่อเป็น
หลกัฐาน  

(4) ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมลูค่าต ่ากว่าที่บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการ
จะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมดในรายการดงักล่าว  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการจะส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน พรอ้มใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี
ส าหรบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ ทางไปรษณีย ์และ/หรือทางระบบอิเลคทรอนิกส์
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(6) บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุและหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุช าระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยข์องผูถื้อ
หน่วยลงทนุตามเลขที่บญัชีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทนุ หรือจดัส่งเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามผูถื้อหน่วยลงทนุทางไปรษณียล์งทะเบียน ทัง้นี ้ภายใตเ้งื่อนไขที่ระบไุว ้ 

(7) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจดัการตามขอ้ 10 ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิก
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้การยกเลิกค าสั่งขายคืนจะสมบูรณก์็ต่อเมื่อไดร้บัการ
อนมุตัิจากบรษิัทจดัการก่อน  

(8) การลดจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซือ้คืนจะท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือวนัที่ค  านวณราคารบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แต่กรณี  

 
7.4.2 Internet  
บริษัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการที่บริษัท
จดัการก าหนด  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ต สามารถขอใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตกับบริษัท
จดัการ และเมื่อไดร้บัอนุมตัิแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน ที่จะใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนดไวใ้นการ
ใหบ้รกิาร  

(2) เมื่อไดร้บัการอนุมตัิใหใ้ชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ตจากบริษัทจดัการแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถท า
การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนไดโ้ดยปฏิบตัิตามเงื่อนไข และวิธีการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบทางอินเทอรเ์น็ตของบริษัท
จดัการ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุยอมรบัและผกูพนัตามเงื่อนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวด้งักล่าว  

(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ในวนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการ
ก าหนด ใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายนั้น ในราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ค  านวณได  ้       
ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายซึ่งเป็นราคาที่รบัรอง โดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ ทัง้นี ้หากผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว ท าการขายคืน
หน่วยลงทนุในวนั และเวลาท าการอื่นๆ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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(4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้  

(5) ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วย โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ในการท ารายการในแต่ละวนั  
  ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บริษัทจดัการและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุมีมลูค่าต ่ากว่าที่บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการ
จะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมดในรายการดงักล่าว  

(6) ในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุท่ีสั่งขายคืนโดยผ่านบรษิัทจดัการ มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการจะ
จดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยนัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรบัเงินและใบก ากับภาษี
ส าหรบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ และ/หรือทางระบบอิเลคทรอนิกส์
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตด าเนินการเป็นอย่างอื่นและช าระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหน่วย
ลงทุนที่เปิดไวก้ับบริษัทจดัการตามเลขที่บญัชีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้ริการกองทุน ทัง้นี ้ภายใตเ้งื่อนไขที่
ระบุไวบ้ริษัทจดัการจะถือหลกัฐานในการท ารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ตที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ ์และใชอ้า้งอิงได ้ 

(8) ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเทอรเ์น็ตไม่ได ้หากไดท้ ารายการจนเสร็จ
สมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ ยกเวน้กรณีที่พิสูจนไ์ดว้่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่อง
ดงักล่าว โดยทางบริษัทจดัการจะด าเนินการสอบสวนขอ้ผิดพลาดและแกไ้ขใหเ้สร็จสิน้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้
จากผูถื้อหน่วยลงทนุ ตามแนวทางที่ก าหนดเวน้แต่บรษิัทจดัการจะพิจารณาผ่อนผนัได ้ 

(9) การลดจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซือ้คืนจะท าในวนัท าการถดัจากวนัที่ท  าการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น  มลูค่าหน่วยลงทนุราคา
ขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามผลการท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการได้
ในวนัท าการถดัไป 
 
กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  
บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุไดต้กลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้
บริษัทจดัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ ภายในระยะเวลา 5 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทนุ
รวม เมื่อเกิดเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้แลว้แต่กรณี  
กรณีที่ 1 เมื่อเขา้เงื่อนไขมลูค่าหน่วยลงทนุมีมลูค่าตามที่ก าหนด (ขึน้กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ) ดงัต่อไปนี ้ 
1. กรณีหากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันท าการติดต่อกัน และสามารถรับซือ้คืน
อตัโนมตัิไดไ้ม่ต  ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาขายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็น
เงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทัง้หมดได ้หรือ  
2. กรณี ณ วนัท าการใดก็ตามที่ทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน
หรือทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คืนอตัโนมตัิไดไ้ม่ต  ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย   
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลง ทุน
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณด์งักล่าว  
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กรณีที่ 2 หากครบก าหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนรวมแลว้ ไม่เกิดเหตุการณ์
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการ
ก าหนด และหาก ณ วนัท าการใดก็ตามที่ทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรพัยสิ์นอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสด
บางส่วน หรือทัง้หมด และสามารถรบัซือ้คืนอตัโนมตัิไดไ้ม่ต  ่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะท าการเลิก
กองทนุ โดยจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณด์งักล่าว  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทนุ
อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขของการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างตน้ หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไดร้ับอนุมัติจากส า นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ ณ ส านกังานของบรษิัทจดัการ www.innotechasset.com 
และจะรายงานการไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิพรอ้มทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
อนึ่ง บรษิัทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือความถ่ีในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตาม
ขอ้ 7.3 และ ขอ้ 7.4 ได ้โดยบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการภายหลงั
ได ้ตามหลักเกณฑเ์งื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัท
จดัการก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ใหผู้้
ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/หรือความถ่ี
ในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าว หากในกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อน
การเปล่ียนแปลง ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบรษิัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  
 
7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คืน:* เมื่อถึง Trigger 
- นบัตัง้แต่วนัครบก าหนดระยะเวลา 5 เดือนนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม 
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซือ้คืน: 
กรณีรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ:                                                                                                                                  
ทุกวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัท าการแรกถัดจาก 5 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนรวม 
เป็นตน้ไป หากกองทนุนีไ้ม่สามารถเลิกกองทนุภายในครบก าหนดอายกุองทนุตามเงื่อนไขที่ระบไุว ้ 
 
7.6.1 การก าหนดเวลา และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(1) กรณีติดต่อกบับรษิัทจดัการ 
(ก) การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการตัง้แต่เวลาเปิดท าการในวันท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัท
จดัการก าหนด ใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจดัการก าหนด ในราคารบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ข) การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหรือระบบทางอินเทอรเ์น็ต (ถา้มี) ในวนัท ารายการซือ้
ขายหน่วยลงทุนท่ีบรษิัทจดัการก าหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด หรือการท ารายการในวนัหยดุท า
การ หรือวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นวนัท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหถื้อเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของวนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถดัไปในราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถดัไปนัน้ โดยเป็น
ราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

http://www.innotechasset.com/
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(2) กรณีติดต่อกบับรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอื่นที่นอกเหนือจาก (1)  
(ก) การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตัง้แต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น.  ในวนัท า
การซือ้ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนดใหถื้อว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายที่นัน้ ในราคารบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ข) การท ารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนดแตเ่ป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวนัหยุดท าการ หรือวันท าการที่บริษัทจดัการไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ ใหถื้อเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป ในราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ 
สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถดัไปนัน้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาท ารายการตามขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 ได ้กรณีเปล่ียนแปลงเวลาท ารายการ
อาจเป็นการขยายเวลาท าการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนมากกว่าเวลาที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ให ้ผูถื้อหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 
วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือในกรณีที่มีประกาศเปล่ียนแปลงเวลาท าการซือ้ขายหลักทรัพยข์องตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทจัดการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัท
จดัการ อีกทัง้แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลง ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบรษิัทจดัการ
จะค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 
 
กรณีรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ:  
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณต์ามที่ระบไุวใ้นขอ้ 7.4 บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 7.4 และในกรณีวนัที่ก าหนดรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ตรงกับวนัหยดุ
ท าการของบริษัทจดัการหรือเป็นวนัที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค  าสั่งใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัไป  
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ:* 
 ผูถื้อหน่วยลงทนุ: ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้     
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม: 
บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ รายละเอียดตามขอ้ 7 "วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ" 
 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม: 
1) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการ
ขายคืนและการรบัเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุ ตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะประกาศผ่าน
เว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 
 
8. กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: 
-ไม่มี- 
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9. กำรช ำระค่ำรับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์ินอื่นแทนเงนิ: 
กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น
แทนเงิน บรษิัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนท่ีก าหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏิบตัิไดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย 
 
10. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: 
บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด
ไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี  ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า เป็นกรณีที่เขา้เหตุดังต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผลหรือ 
(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่ 
นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการ 

(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง ตัง้แต่ 1 
สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  และผูดู้แลผลประโยชนย์ัง
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจาก
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตั้งแต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูก
ตอ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนไดไ้ม่เกิน 10 
วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการถัดจากวนัที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และบรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุ 
แห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดม้ีค  าสั่งขายคืน 
หน่วยลงทนุทราบ โดยพลนั 
 (2) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าวพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และ 
หลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบ หรือการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาจาก 
ผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์
ด าเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้
(3) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ หากมีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลา 
ดงักล่าว บรษิัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสั่งขาย 
คืนก่อนหลงั 

 
11.กำรไม่ขำยไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมสั่ง: 
11.1 บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ

ที่ไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได ้ในกรณีที่ปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้ 
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(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 
(2) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค)ไดไ้ม่เกิน 1 วนัท า
การ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะ

ราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัต่อไปนี ้
(ก) บรษิัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี ้ 

1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2) การกระท าที่เป็นการใหก้ารสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู 
3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
(4) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุอนัเนื่องมาจากการท่ีบรษิทัจดัการ

ไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได ้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์
และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 
วนัท าการ  

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.3 ในส่วนขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการ
กองทนุรวม  
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่ไดม้ีค  าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ทราบ โดยพลนั 
และหากเป็นเหตุตามขอ้ (1) (2) หรือ (4) บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้ หรือประกาศการหยุดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน 
หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบั
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้ หรือการหยุดรบัค าสั่งซือ้ 
ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียน

หน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามขอ้ (1) (2) และ (4) เกิน 1 

วนัท าการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ

ลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อน



 
                     ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ   หนา้ 46 / 66                           กองทนุเปิดอินโนเทค ทริกเกอร ์ฟันด ์อีพี 4 

 

วนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทัง้แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่มีค  าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน 

หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายรบัซือ้คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทั่วไปทราบถึงการเปิดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั 

ทัง้นี ้ก่อนการเปิดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียน

หน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุค านวณ

และหยดุประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได  ้

11.2 บริษัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือ

ค าสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งั

ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง

จากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท  าการทกุแห่งของ

บริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือ รบัซือ้คืนที่ใชใ้นการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และ

แจง้ใหผู้ท้ี่ไดม้ีค  าสั่งซือ้หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

12.กำรหยุดขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน: 
เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่ง
ขายคืน ของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน ออกไปได  ้
 
13. เงือ่นไขและข้อจ ำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน: 
13.1 ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทนุให ้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บรษิัทจดัการเห็นสมควรอนมุตัิใหโ้อนได ้

13.2 วธีิการโอนหน่วยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด พรอ้มทั้งลงลายมือชื่อผู้โอน         

และผูร้บัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พรอ้มเอกสารที่ก าหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีผูร้บัโอนไม่มี

บญัชีกองทุนกับบริษัทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทุนตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผู้

โอนจึงท าการโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้น 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อ

หน่วยลงทนุ” 
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(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน              

และใบก ากบัภาษี พรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้โ้อน  และผูร้บัโอนหน่วย

ลงทนุภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์

ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามขอ้ 13 เรื่อง “สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อ

หน่วยลงทุน” ในส่วนขอ้ผูกพนั ไดต้่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

เรียบรอ้ยแลว้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนรวมหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่เพียงบางส่วน หรือทัง้หมด

ก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้สั่งซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือ

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

14. กำรจ่ำยเงนิปันผล: 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล: -ไม่มี- 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ: -ไม่มี- 
 
15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน: 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ประมาณการไดท้ี่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด):* 
ระบรุายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2):* 
ประมาณการค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด 
ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 5.5640 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถประมาณการได ้อาทิ ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการ
ขอมติผูถื้อหน่วย / แกไ้ขโครงการ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดี ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรพัย์ ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เป็นตน้       
โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผูล้งทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจริงไดใ้นหนงัสือชี ้ชวนส่วนสรุปขอ้มลู
ส าคญัทกุรอบปีบญัชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชีที่ผ่านมา 
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม: 
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี:* 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา*: 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 
ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
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บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนไม่เกินอตัรารอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนที่ค  านวณได้
เป็นรายวนั โดยตดัจ่ายจริงจากบญัชีกองทนุรวมทุกเดือน ทัง้นี ้หากเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมเต็ม 5 
เดือน โดยในระยะเวลาที่เหลือคิดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัรารอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของจ านวนเงินทนุของกองทุนรวม ณ วนัท่ีจดทะเบียน
กองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม 
 
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี *:  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา *: 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี 
ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุที่ค  านวณไดเ้ป็นรายวนั เวน้
แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 
 
15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี:* 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา *: 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
รายละเอียดเพิม่เตมิ: 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนท่ีค านวณไดเ้ป็นรายวนั 
เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 
 
15.2.4. คา่ธรรมเนยีมที่ปรกึษาการลงทนุ:* 
รายละเอียดเพิม่เตมิ:  
-ไม่มี- 
 
15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหน่าย :*  
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
-ไม่มี- 
 
15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ:  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ 
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 3.2100 ตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
ทั้งนี ้ เมื่อค านวณรวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 – 15.2.5 จะต้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของกองทนุ ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการจดัตัง้กองทนุรวมเช่นค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการยื่นค าขออนมุตัิจดัตัง้กองทนุ ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการเพิ่มจ านวนเงินทนุโครงการ เป็นตน้ ตามที่จ่ายจรงิ 
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(2) ค่าใชจ้่ายดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เช่น ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดั
อบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทุน ซึ่งเกิดขึน้ภายหลงัจากการจดัตัง้กองทนุท่ี
เรียกเก็บจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชี บริษัทจดัการจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทกุ
วนัภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีบนัทึกค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี ้จ านวนเงินท่ีตดัจ่ายจะตอ้งไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 1.0700 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถา้มี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการค านวณจากมลูค่าทรพัยสิ์น
สุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค  านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใชจ้่ายส่วนที่เกินอัตราที่ก าหนดถือเป็นค่าใชจ้่าย
ด าเนินงานของบรษิัทจดัการ 

(3) ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยร์วมถึง ค่าใชจ้่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวเนื่องกับการโอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย์
เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้ ตามที่จ่ายจรงิ 

(4) ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีค่าธรรมเนียมในการยืนยันยอดที่จ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีรวมถึงค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่ผูส้อบบญัชีเรียกเก็บ
นอกเหนือจากค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีรวมไปถึงค่าใชจ้่ายที่จ่ายแก่บุคคลใด ๆ เพื่อประโยชนใ์นการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษา
กฎหมายค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน หรือคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุประกาศก าหนด ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใชจ้่ายต่างๆในการท า
สญัญาอนัเก่ียวเนื่องกบักองทนุรวม ตามที่จ่ายจรงิ 

(5) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าจดัพิมพจ์ดัแปลเอกสารที่เก่ียวเนื่องกับการจดัการกองทุนรวมรวมถึงค่าไปรษณียากร และค่าใชจ้่ายใน
การจดัส่งเอกสาร และรายงานถึงผูถื้อหน่วยลงทนุตามที่จ่ายจรงิ ดงัต่อไปนี ้
5.1) แบบฟอรม์ต่างๆที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ใบค าขอเปิดบญัชี ค าสั่งซือ้ ค าสั่งขาย ค าสั่งสบัเปล่ียน ค าขอโอนหน่วย
ลงทุน หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมือชื่อ ใบแจง้ยอดการซือ้ขายหน่วยลงทุน (Statement) แบบฟอรม์ 
Cheque Voucher ส าหรบับญัชีกองทุนรวม บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุน บญัชีจ่ายค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และบญัชีจ่ายเงินปัน
ผล เป็นตน้ 
5.2) หนังสือชีช้วนรายงานประจ าปีรายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนรวม หนังสือบอกกล่าว
ข่าวสารจดหมายข่าว และสารสัมพันธ์ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนรวมถึงรายงานที่บริษัทจัดการจัดท าขึน้ หรือมีหนา้ที่จัดท าขึน้
ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุประกาศก าหนด 

(6) ค่าจดัท าและจดัส่งรายงานใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับกองทุนรวม โดยตรงหนงัสือบอกกล่าวประกาศ
และรายงานต่าง ๆ และ/หรือข่าวสารถึงผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการจดัท า ตลอดจนข่าวสารท่ีบรษิัทจดัการมีหนา้ที่จดัท าขึน้
ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายก าหนด 

(7) ค่าพิมพแ์บบฟอรม์ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซือ้  และขายหน่วยลงทุน 
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และแบบฟอรม์อื่น ๆ เก่ียวกบักองทนุรวม 

(8)  ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใชจ้่ายในการออกเช็ค และน าเงินเขา้บญัชีส าหรบัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(9)  ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าสมดุเช็คค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบญัชี เป็นตน้ 

 (10) ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหนีใ้ด ๆ ของกองทุนรวม ทัง้ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระหนี ้
เป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้เช่น ค่าที่ปรกึษากฎหมายค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าสืบทรพัย ์และ/หรือบงัคบัคดี ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติกรรมค่าใชจ้่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัทาง
ราชการ เป็นตน้ 

(11) ค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินงานของกองทุนรวม ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่าย (ถา้มี) ในการด าเนินคดีของผูดู้แล
ผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติตามหนา้ที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อ
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือเมื่อไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(12) ค่าใชจ้่ายต่างๆที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายก าหนด 
(13) ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการรบัจ านองอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อเป็นหลกัประกนัการลงทนุของกองทนุรวม (ถา้มี) 
(14) ค่าที่ปรกึษากฎหมาย (ถา้มี) ท่ีปรกึษาการเงินอื่น ๆ (ถา้มี) 
(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการจัดหาไดม้ารบัมอบ       

ส่งมอบ ดแูลเก็บรกัษา ปกป้องผลประโยชน ์ซึ่งสินทรพัยห์รือหลกัทรพัยต์่าง ๆ ของกองทนุท่ีนอกเหนือไปจากที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 
15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี” 

(16) ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed trade)  
(17) ค่าใชจ้่ายต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ในช่วงการช าระบญัชีและเลิกกองทนุรวม เช่น ค่าตอบแทนผูช้  าระบญัชี และ/หรือค่า

ผูด้แูลผลประโยชน ์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการช าระบญัชีกองทนุรวม 
(18) ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัยท์ี่ซือ้ หรือขายเพื่อประโยชนใ์นการจดัการกองทุนรวมซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่าย และ/หรือภาษีอื่น ๆ 

ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสั่งซือ้ หรือสั่งขายหลกัทรพัย ์
 (19) ค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวกับความเส่ียงที่ เ ก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื ้อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่าย                    

หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลักทรพัย์
ดังกล่าว เป็นตน้ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ้ 15.1- 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม      
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของกองทนุรวม 

(20) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการจดัการกองทนุรวม ตามที่จ่ายจรงิ 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่อตัราภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา
ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ดงักล่าว โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ  
 
หมายเหต:ุ  
อตัราค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่
เก่ียวเนื่องกบัค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายขา้งตน้แลว้ 
 
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ: 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee): มี 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา *: 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ  1.0700 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
(1) บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากผูล้งทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละรายในอตัราที่
ไม่เท่ากัน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล้งทนุ    
หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าว ณ ส านกังานของบรษิัทจดัการ และเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ  
 
อนึ่ง การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์วิธีการจดัเก็บ และ/หรืออตัราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล้งทนุ หรือผูถื้อหน่วยลงทุนบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั หากในกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหนา้
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อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง โดยบริษัทจดัการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลง 
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee):* มี 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา *: 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee): ไม่มี 
 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In): ไม่มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
-ไม่มี- 
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out): ไม่มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
-ไม่มี- 
 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : 
-ไม่มี- 
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ: มี 
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้ริการในกรณีที่ขอเปล่ียน ชื่อ - สกุล ที่อยู่การออกใบหน่วยลงทนุ 
การออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึน้จรงิ ซึ่งพิสจูนไ์ดว้่าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้
ถือหน่วยลงทนุ 
 
15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee): ไม่มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
-ไม่มี- 
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี 
ตามที่จ่ายจรงิ 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
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ค่าธรรมเนียมในการขอเปล่ียน ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ จะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุก าหนดเป็น
การทั่วไปในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักลา่ว  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการใช้บริการผ่านธนาคารพาณิชยห์รือสถาบันการเงิน  (ถ้ามี อาทิ เช่น
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากบญัชีของผูถื้อ
หน่วยลงทนุ เป็นตน้ ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินก าหนด  
 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่ผูล้งทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทนุขอใหบ้ริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนด าเนินการใหผู้ล้งทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบริษัทจัดการ หรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ซึ่งพิสจูนไ์ดว้่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมในการขอเปล่ียน ชื่อ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุนการออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ในกรณีหาย และ
อื่น ๆ ที่เกิดขึน้จรงิค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรบัรองฐานะการเงิน / รบัรองยอดหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการคน้หาเอกสารจากศนูย์
เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามอตัราที่บรษิัท
จดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอตัราธรรมเนียมขา้งตน้ได ้โดยไม่ตอ้งด าเนินการแจง้ผูล้งทนุ หรือผู้
ถือหน่วยลงทนุล่วงหนา้ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดดงักล่าวผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้ หรือผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.3 รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่อตัราภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดมกีารเปล่ียนแปลง บรษิัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา
ค่าธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว โดยไมถื่อเป็นการแกไ้ขโครงการ 
 
15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม: 
บรษิัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียม ตามขอ้ 15.2.1 – 15.2.3 ทกุวนัท่ีมีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ โดยใชม้ลูค่าทรพัยสิ์นรวมหกั
ดว้ยหนีสิ้นรวม ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ี
เรียกเก็บจากกองทนุรวมที่มีฐานในการค านวณจากมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (ถา้มี) ณ วนัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม ใน
แต่ละวันเป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (19) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั้งจ านวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดร้ับประโยชนจ์าก
ค่าใชจ้่ายนัน้ และบรษิัทจดัการอาจพิจารณาประมาณการค่าใชจ้่ายดงักล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเป็นรายวนั 
และจะปรบัปรุงรายการดงักล่าวทนัทีที่ไดร้บัหลกัฐานอย่างแน่ชดั  
 
ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายดงักล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งบริษัทจดัการจะเปิดเผยฐานการค านวณอย่างชดัเจนในหนงัสือ      
ชีช้วนฉบบัขอ้มลูส าคญัที่ผูล้งทุนควรทราบและในรายงานรอบประจ าปี อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 
และค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการบญัชี และตามประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
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อนึ่ง หากสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งมีการแกไ้ข หรือเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเงื่อนไข หรือหลกัเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน
รวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว
โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 
 
15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย: 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และขอ้ 15.3 ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจดัการกองทนุรวม โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้ 

(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ และไดด้  าเนินการดงักล่าว
แลว้ บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบอย่างทั่วถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มี
การลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูจะกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูล้งทนุ
ไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยจะเผยแพรข่อ้มลูประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ  
การลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการใหถื้อว่าส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบการ
แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักล่าว  

(2) กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ บรษิัทจดัการจะ
ค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ และจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิ ธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ โดยจะเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
ในกรณีที่กองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้จากมูลค่าขั้นสงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่
ระบุไวล่้าสุดในโครงการ และต่อมาบริษัทจัดการจะด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ตามที่ระบุไวน้ัน้ 
บริษัทจดัการจะเปิดเผยเก่ียวกับเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิม

ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ 

(2.2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่
ระบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่า บริษัทจดัการสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี
นบัแต่วนัที่บริษัทจดัการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บริษัทจดัการ
จะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่
เพิ่มขึน้ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มิใหน้ ามาใชก้บักรณีที่บรษิัทจดัการไดร้บัมติพิเศษ 
       (3) การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ (1) วรรค 2 และ (2.2) บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
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             ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว  
 
15.6. หมายเหต:ุ 
 
16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีทีมู่ลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง: 
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ:  
ในประเทศ 
 
16.2. เงื่อนไขพิเศษ : 
1. บรษิัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ก าหนด 
2. บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้หใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทนุ

ของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว 
(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุของวนั ดงัต่อไปนี ้

(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขาย

หน่วยลงทนุทกุวนัท าการจะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พิ่มเติมดว้ย 
1. วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
2. วนัท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการ

ซือ้ขายหน่วยลงทนุแต่ละครัง้ห่างกนัเกินกว่า 1 เดือน 
3. วนัที่ปรากฏเหตุการณท์ี่น่าเชื่อไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหรือมลูค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั โดยจะ

ประกาศภายในวนัท าการถดัไป  
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุโดยประกาศภายในวนั

ท าการถดัไป 
 
มลูค่าหน่วยลงทนุ  หมายถึงมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณนัน้ 
 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ประกาศขา้งตน้ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดย
ผูด้แูลผลประโยชน ์
 
การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ (2.3) และ (2.4) ขา้งตน้ บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้
ลงทุนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได้ และที่ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน  เวน้แต่ใน
กรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวดว้ย หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจ
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ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดงักล่าว หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแลว้ 
 
ในกรณีที่มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทนุ
เปิดไม่ถกูตอ้ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณ และไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเมื่อมีเหตกุารณ ์ดงัต่อไปนี ้หรือเหตอุื่นใดที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขาย หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
(2) เมื่อมีเหตทุี่บรษิัทจดัการตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัท่ีปรากฏเหตดุงักล่าว 
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้
(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากลส าหรบัมลูค่าหน่วย

ลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และ
ประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2) 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากลแต่ใชผ้ลลพัธเ์ป็น
ตวัเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชนน์ั้นรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของ
กองทนุรวม 

 
16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 
บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท
จัดการ www.innotechasset.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยประกาศ
ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง: 
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง ตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปแต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะจดัท า และส่งรายงานใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนท์ราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท าการนับแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้ีส าเนารายงาน
ดังกล่าวไว ้ณ ที่ท  าการของบริษัทจดัการ เพื่อใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้ 
(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้ง 
(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
(3) สาเหตทุี่ท  าใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

http://www.innotechasset.com/
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(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้
ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง  

 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึ่งท าใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตาม ขา้งตน้ มีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคาหน่วยลงทนุครัง้
ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นตน้ บรษิัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัท่ีบรษิัทจดัการพบว่า
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย  
 
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตั้งแต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิด เป็นอัตราตั้งแต่รอ้ย

ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง บรษิัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง
จนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  
(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคาหน่วย

ลงทนุนัน้ไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณราคาหน่วยลงทนุเสรจ็สิน้ 
เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบรษิัทจดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน ์ทัง้นี ้รายงานดงักล่าวจะมีรายการอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูตอ้ง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  
(ค) สาเหตทุี่ท  าใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
(ง) การด าเนินการของบรษิัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีส าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ท่ีท าการของบรษิัทจดัการ เพื่อใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได ้ 
(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกตอ้งภายในวนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการ

แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา ตาม (1) 
(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุสามารถรบัทราบชื่อกองทนุรวมที่มกีารแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุ และวนัเดือน 

ปีที่มีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานตาม (1)  
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุท่ีไดซ้ือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในชว่ง

ระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่นกรณีที่ราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง (understate) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิ ดงันี ้ 
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนบริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทนุ
เหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู ่แลว้แต่กรณีเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว   
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้าย
คืนหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง (overstate) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิ ดงันี ้ 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูคา่เท่ากบั

ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูค่าเทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง  
 

หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจะตอ้งลด บรษิัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและ
จ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แต่การที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท บรษิัท
จัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 
การจา่ยเงินของกองทนุเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บรษิัทจดัการอาจ
จ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองแทนกองทนุก็ได ้ 
 
4. บรษิัทจดัการจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง เช่น คา่ใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขราคา
ตามขอ้ 2 (3) คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้า่ยในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ และผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณี
ที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได ้
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง: 
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17.1. ชื่อบรษิัทจดัการ : 
ชื่อ: บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุอินโนเทค จ ากดั 
 
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์: 
ชื่อ: ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 
17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : 
-ไม่มี- 
 
17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource): 
-ไม่มี- 
 
17.5. ที่ปรกึษา: 
-ไม่มี- 
 
17.5.1. ชื่อที่ปรกึษาการลงทนุ: 
-ไม่มี- 
 
17.5.2. ชื่อที่ปรกึษากองทนุ: 
-ไม่มี- 
 
17.6. ผูส้อบบญัชี: 
ชื่อ : นาย อนสุรณ ์  เกียรติกงัวาฬไกล 
ชื่อ : นาง ขวญัใจ    เกียรติกงัวาฬไกล 
ชื่อ : นาย ประสิทธ์ิพร  เกษามา 
ชื่อ : นาย สาธิต    เกียรติกงัวาฬไกล 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี): 
หรือบุคคลอื่นที่ไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund): 
-ไม่มี- 
 
18. รอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปีของกองทุนรวม: 
 
18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี:  
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18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก:  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม: 
วนัสิน้รอบปีบญัชี: วนัสิน้รอบปีบญัชี ประมาณ 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุ  
 
19. กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร: 
 
19.1 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ หากมิไดก้ระท าตามมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
19.2 ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการไดก้ระท าตามมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ไดม้ีมติแกไ้ข และแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทุนหรือวิธีการจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลกัษณะที่ผูล้งทุนทั่วไปสามารถเขา้ตรวจดูได้  
โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ www.innotechasset.com ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีไดม้ีมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม แลว้แต่กรณี 
 
ทัง้นี ้หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมาก หรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมาก หรือมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทนุ แต่ละชนิดมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 
หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อให้ผูดู้แล
ผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมตินัน้ 
 
ในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการใดหากไม่สามารถด าเนินการตามมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุได ้เนื่องจากขอ้จ ากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการอาจด าเนินการขอรบัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดได ้
 
19.3 การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทนุรวมในเรื่องการควบกองทนุรวมและการรวมกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะกระท าไดต้อ่เมื่อ

ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้ 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทุน (Risk 

Spectrum) เดียวกนั บรษิัทจดัการตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว  
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทุน (Risk 

Spectrum) แตกต่างกนั บรษิัทจดัการตอ้งไดร้บัมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว 
 
19.4 บริษัทจัดการอาจแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแกไ้ข

เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักล่าว  
(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมซึ่งมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ในกรณี ดงันี ้ 

http://www.innotechasset.com/
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(ก) การลดมลูค่าขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(ค) การเพิ่มจ านวนผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  
(ง) การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม

อย่างมีนยัส าคญั  
(จ) การลดเวลาส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(3) การแกไ้ขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์เมื่อไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้  
(5) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15.5 (1) วรรคสอง 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในขอ้ผูกพัน
ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 
มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก ำหนดอื่น ๆ: 
 
20.1 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุง แกไ้ขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการในการน า ส่ง เผยแพร่
ขอ้มลู ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนงัสือของบริษัทจดัการถึงผูล้งทุน / ผูถื้อหน่วยลงทุนรวมถึงอาจจดัใหม้ีรูปแบบการตอบรับ
ขอ้มลูอื่น (ถา้มี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส ์เป็นตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัเริ่มด าเนินการปรบัปรุงเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิัทจดัการ 
ซึ่งการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดระยะเวลาค่าใชจ้่ายในการน า ส่ง และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดในลักษณะ
ท านองเดียวกนันี ้ซึ่งบรษิัทจดัการไดค้  านึงถึงประโยชนข์องกองทนุ และผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยรวมเป็นส าคญั ทัง้นี ้ในการน าส่งจดหมาย 
/หนงัสือถึงผูถื้อหน่วยลงทนุ อาทิ กรณีการแกไ้ขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะด าเนินการ โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือประกาศที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 
 
20.2 บรษิัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรบัรองการขายคืนหน่วยลงทนุ โดยมีรายการอยา่งนอ้ยตามแบบท่ีสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด 
และจดัส่งหนงัสือดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นขอ้มลูแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในการด าเนินการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานใหเ้จา้พนกังานของกรมสรรพากรตรวจสอบได  ้
 
บริษัทจัดการจะจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
20.3 หนงัสือรบัรองการโอน 

บริษัทจัดการจะจดัท าหนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามแบบที่ สมาคมบริษัทจดัการลงทุน
ก าหนด 
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20.4 บรกิารขอ้มลูกองทนุรวมใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุง แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการในการน าส่ง เผยแพร่ขอ้มลู 
ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนงัสือของบริษัทจดัการถึงผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจดัใหม้ีรูปแบบการตอบรบัขอ้มลูอื่น 
(ถา้มี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส ์เป็นตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนวันเริ่มด าเนินการปรบัปรุงเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ ซึ่งการ
ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดระยะเวลา ค่าใชจ้่ายในการน า ส่ง และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดในลกัษณะท านอง
เดียวกนันีซ้ึ่งบริษัทจดัการไดค้  านึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั ทัง้นี ้ในการน า ส่งจดหมาย/หนงัสือ
ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแกไ้ขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการบริษัทจดัการจะด าเนินการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือประกาศที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมาย ได้
มีการปรบัเปล่ียน แกไ้ขเพิ่ม/ลด ประกาศก าหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆที่เก่ียวเนื่องกบัวงเงินรบัอนญุาต และ/หรือวงเงิน
รบัอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ ์เงื่อนไข วิธีการจัดตัง้จัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
กฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนดระเบียบปฏิบตัิเงื่อนไขหรือรายละเอียดตา่งๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุ
ทกุรายแลว้ 
 
20.5 ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตามประกาศขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทนุ ซึ่งมี
นยัส าคญัต่อการพิจารณาอนุมตัิค  าขอจดัตัง้กองทุนรวมใหม่ ใหส้ านกังานมีอ านาจที่จะไม่อนุมตัิค  าขอจดัตัง้กองทุนรวมใหม่ที่บริษัท
จดัการกองทนุรวมยื่นต่อส านกังานหรือสั่งระงบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ไดร้บัอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมแลว้ ในกรณี
ที่บรษิัทจดัการกองทนุรวมยงัไม่ไดเ้สนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกต่อประชาชน 
 
20.6 เอกสารที่สามารถตรวจสอบได ้/สญัญาส าคญั  
ส าเนาเอกสารดงักล่าวต่อไปนีส้ามารถตรวจสอบไดร้ะหว่างเวลาท าการปกติ ณ ส านกังานของบรษิัทจดัการ  

(1) รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม  
(2) ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ  
(3) สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

 
20.7 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการท่ีกองทนุใชบ้รกิารบคุคลอื่น (soft commission)  
บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทนุไดแ้ต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รับไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจ า เป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชนจ์ากบคุคลดงักล่าว (churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชนต์าม (1) ใหแ้ก่กองทนุที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิัทจดัการ บริษัทจดัการจะกระท าดว้ยความเป็น
ธรรม และค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั้นดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรบั soft 
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commission เพื่อประโยชนข์องบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชนท์ี่ผูใ้หบ้ริการจดัใหแ้ก่บริษัทจดัการ  หรือพนกังานของ
บริษัทจดัการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที่บริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัทจดัการ ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุน
อาจขอดแูนวทางนีไ้ดท้ี่เว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 
 
20.8 ขอ้จ ากดัในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทนุ  
เนื่องจากบริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วย
ลงทนุของกองทนุเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา หรือบคุคลซึ่ง โดย
ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมใน
สหรฐัอเมรกิา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดงันัน้ ผูล้งทุน หรือผูร้บัโอนหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) จะตอ้งแสดงตน ใน
เวลาที่จองซือ้ หรือสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรบัหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี)  ว่าตนมิใช่ US Person และมิไดเ้ปิดบญัชี
ซือ้ขายหน่วยลงทนุเพื่อ หรือในนามของ US Person 

 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะก าหนดขึน้ในอนาคตนอกเหนือจากประเทศ
สหรฐัอเมริกา โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นีจ้ะแจง้ประเทศ ที่เพิ่มเติมใหท้ราบในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มลูส าคญั 
 
20.9 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่ เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคับใชว้นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institutionหรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้ับ
ประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมรกิัน ผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทาง
ภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏดว้ยว่าในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลายประเทศกาลงัด าเนินการออก
กฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะที่คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึง
หนา้ที่ในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 

(1) ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทางการเงิน
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้ม
ในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา(Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ 
นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
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ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้ับ
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนุน
การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เขา้รว่มผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการ
เงินหรือยตุิความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบรษิัทจดัการ ซึ่งอาจท าใหก้องทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไป
ได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทาง
ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกต่อไป 

 
เพื่อมิใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยรวม 
บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งไดบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์
ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการ ดงันี ้ 

(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้งก าหนด) ใหค้  ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือจ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) 
ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนัน้กบับริษัทจดัการ ใหก้ับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูนท์ราบความเก่ียวขอ้งกับ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมรกิันหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูที่เคยใหไ้วม้ีการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ 
รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCAหรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหก้องทุน  หรือผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี ้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวรบัทราบการ
ด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี 

(1) ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ ดงักล่าว 
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้รกิาร และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินที่ช  าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน

รายนัน้ไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักับกฎหมายขอ ง
ประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนั หรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทนุ หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ 
หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ 
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การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวมเพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเล่ียงมิให้
บรษิัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุน
อาจตอ้งถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิ  บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถื้อ
หน่วยลงทนุท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งก าหนด) เท่านัน้ 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บริษัท
จดัการ (รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงั
หน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
20.10 การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหนา้ที่ใหค้วามร่วมมือกบับริษัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกับการรู ้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Customer Due 
Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการใหข้อ้มูล และ/หรือจดัส่งเอกสาร หรือหลกัฐานใดใหแ้ก่บริษัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ 
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงบั และ/หรือยกเลิกการท าธุรกรรมของผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดต้ามที่เห็นสมควร โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้  ในกรณีที่เกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ่ง    
หรือหลายเหตกุารณ ์ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มลู และ/หรือจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่บริษัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด หรือใหข้อ้มลู และ/หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดใหแ้ก่
บริษัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ทัง้นี ้ตามที่บรษิัทจดัการก าหนด 

(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียง
กฎหมาย หรือขดัแยง้ต่อกฎหมายต่างๆ  

(3) บรษิัทจดัการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทนุอาจมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวม ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอื่น 
หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจจดัการลงทนุ หรือชื่อเสียงของบรษิัทจดัการ 

 
นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงยินยอมใหบ้รษิัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือจดัส่ง
เอกสาร หรือหลกัฐานใดของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาหนงัสือเดินทาง ส าเนา
หนังสือบริคณหส์นธิ ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาบัญชีรายชื่อผูถื้อหุน้ หนังสือมอบอ านาจ เป็นตน้ ใหแ้ก่
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ  านาจก ากับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 
 
ทัง้นี ้ค  าว่า “กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ ค าว่า “กฎหมายต่างๆ” นัน้ ใหม้ีความหมายรวมถึงกฎหมาย
ของประเทศต่างๆ ท่ีกองทนุรวมไดม้ีการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ดว้ย 
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20.11 การระบภุมูิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรพัยส์ าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมูิล  าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการเป็น
ภมูิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์
 
20.12 บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานในการตรวจสอบการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยตอ้งจดัท า  และส่ง
รายงานเก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีซือ้หรือขายคืนตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด และ
ตอ้งจดัท าหนงัสือรบัรองการขายคืนหน่วยลงทนุโดยมีรายการอย่างนอ้ยตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด 
 
21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทุนได้ตำมทีป่ระกำศก ำหนด: 
กรณีบรษิัทจดัการเป็น บลจ. ที่ไม่มีการจดัการกองอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทนุไดต้ามที่ประกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนนิการตามกรณีต่าง ๆ ดงันี ้ 

(1) กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานได ้ 
(1.1) ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่  
(1.2) ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ยงัมิไดม้ีการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(2) กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรบัความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทนุขัน้ตน้ หรือไม่สามารถกลบัมาด ารง
เงินกองทนุส่วนเพิม่เพื่อรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานงานไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ไดร้บัการผ่อนผนั  
(2.1) ระงบัการประกอบธุรกจิจนกว่าจะจะกลบัมาด ารงเงินกองทนุไดแ้ละไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหส้ามารถ

กลบัมาประกอบธุรกิจไดต้ามปกติ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุไดต้ามปกติ  
(2.2) ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่ รวมทัง้ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิผ่านทกุช่องทางการซือ้ขาย  
(2.3) เปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถด ารง

เงินกองทุนได ้ทั้งนี ้หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านักงาน ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญัและ
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียน
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะท าหนา้ที่บริหารจดัการกองทุน
รวมต่อไปเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนเ์พื่อไม่ใหก้องทุนเสียหาย ทั้งนี ้ในช่วงที่มีการด า เนินการเพื่อเปล่ียนใหบ้ริษัท
จดัการรายใหม่เขา้บรหิารแทน บรษิัทจดัการอาจจะไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดส้งูสดุไม่เกิน 3 วนัท าการ  

 
อนึ่ง ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุในวนัท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมสามารถ
ขายคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมราย
อื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (interval fund) ซึ่งมิไดม้ีช่วงเวลา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงที่จะมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในครัง้ถัดไป ทัง้นี ้เฉพาะการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามค าสั่งของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกเท่านัน้ 
 
22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม: 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกับบรษิัทจดัการกองทุนรวม 
และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแยง้กับหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไป                    
ตามโครงการแลว้ 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชนม์ีอ  านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูดู้แล
ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถื้อว่าผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้
ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 
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สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ: 
ในการจดัการกองทนุรวม บรษิัทจดัการมีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปนี ้
 
บรษิัทจดัการมีหนา้ที่ตอ้งถือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผู้
ลงทุนไม่ใหเ้กิดการละเมิดสิทธิ  โดยจะตอ้งจัดใหม้ีระบบงานต่างๆใหค้รอบคลุมการปฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้งกับการ เก็บรวบรวม      
ใช ้เปิดเผย และเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของผูล้งทนุใหม้ีความปลอดภยั โปรง่ใส  และมีการคุม้ครองสิทธิของผูล้งทนุ   
 
การบริหารกองทุนรวม 
(1) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก และด าเนินการเพิ่ม
จ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ตามวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(2) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามโครงการที่ไดร้บัอนุมตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดัการอย่างเครง่ครดั 
(3) น ำเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรพัยต์่ำง ๆ และซือ้ขำย จ ำหน่ำย สั่งโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนไวน้ัน้
ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและ ตำมวตัถุประสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุ
ของโครงกำรท่ีไดร้บัอนมุตัิ ทัง้นี ้โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
(4) ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตำมวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(5) ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ลว้ หรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนที่รับซือ้คืนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(6) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรจดัสรรหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
(7) ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรท่ีกองทนุรวมถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อรกัษำประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ส่วนที ่2 
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
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(8) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม และรายละเอียดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมตามข้อ 20 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม และข้อ 19 ในส่วน
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 
การรับและจ่ายเงนิของกองทุนรวม 
(9) จัดใหม้ีการรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจดัการกองทนุรวมตามที่ก าหนดไวใ้น ขอ้ 15 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 
(10) ไดร้ับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้น ข้อ 15 ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจดัการกองทนุรวม 
การแต่งตั้งบุคคลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม 
(11) จดัใหม้ีผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบตัิของ
ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม รวมถึงกำรเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวมและแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทน
ตำมเงื่อนไขในกำรเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชนท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 2 ในส่วนขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำร
กองทนุรวม ทัง้นี ้โดยไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 
(12) แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(13) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชี 
(14) แต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีกองทนุรวมเมื่อยตุิหรือเลิกกองทนุรวม ทัง้นี ้โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 
(15) แต่งตัง้นำยทะเบียนของกองทนุรวมตำมที่บรษิัทจดักำรเห็นสมควร 
การด าเนินการอื่นๆ 
(16) ออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือเอกสำรหลกัฐำนอื่นเพื่อรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
(17) จดัใหม้ีกำรฝำกทรพัยสิ์นของกองทนุรวมไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์
(18) จดัใหม้ีและเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด  
(19) จดัท ำรำยงำนทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกับกองทุนรวม ณ วนัสิน้ปีบญัชีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัสิน้ปีบญัชี
นัน้ 
(20) จดัท ารายงานรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุเปิดของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าวหรือเมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุรอ้งขอ 
(21) จัดท าหนังสือชี ้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวม ณ วันสิน้ปีบัญชี และส่งให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้ 
(22) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติมจ านวนและ
มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท ากำรนบัแต่วนัที่
ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมนัน้ 
(23) ขอรับใบแทนหลักฐำนกำรรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดในกรณีที่หลกัฐำนดงักล่ำวสญูหำยหรือถกูท ำลำย 
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(24) จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกำรลงทุนของกองทนุรวมเป็นรำยวนัและจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ทกุวนัท ำกำรนัน้ 
(25) จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพื่อกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 
(26) จดัท ำรำยงำนตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ในกรณีที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น ของกองทุนรวมมี
มลูค่ำเกินอตัรำที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยมิไดเ้กิดจำกกำรลงทุนหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นมำ
เพิ่มเติม 
(27) ) จดัใหม้ีการขาย รบัซือ้คืน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนตามขอ้ 6 ขอ้ 7 
และ ขอ้ 8 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 
(28) ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ ทัง้ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยเครง่ครดั 
 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรือโครงการ
จดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กับหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนไดด้  าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่ งนั้น ใหถื้อว่าบริษัทจัดการกองทุนไดป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรืโครงการ
จดัการกองทนุรวมแลว้ 
 
เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ: 
ในกรณีที่มีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านกังาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่เขา้
ท าหนา้ที่ต่อไปได ้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน:์ 
ชื่อ: ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์0-2296-4763-90 
หรือผูด้แูลรายใหม่ที่มีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ: 
ในกำรก ำกบัดแูลกองทนุรวม ผูด้แูลผลประโยชน ์มีสิทธิ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี ้ 
 
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน ์
(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากการท าหนา้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามอตัราที่ก าหนดในโครงการ 
(2) บอกเลิกสัญญำจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นสัญญำ ทั้งนี ้โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์    
(3) ดูแลใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบซึ่งไดร้ะบุไว้ใน ขอ้ 1 ในส่วนขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทุนกบั
บรษิัทจดักำรกองทนุรวม  
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(4) ดูแลใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการ พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าว โดยเคร่งครดั      
ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแกไ้ขเพิ่มขึน้ในอนาคต หากบริษัทจดัการมิไดป้ฏิบัติตามใหแ้จง้บริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่บริษัท
จดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะตอ้งก ากับดแูลอย่างใกลช้ิด พรอ้มทัง้จดัท ารายงานเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว
โดยละเอียด และส่งใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว  
(5) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรัพยสิ์นของกองทุนออกจากทรัพยสิ์นของผู้ดูแลผลประโยชน์และ
ทรัพย์สินของลูกค้าอื่นๆของผู้ดูแลผลประโยชน์ พรอ้มทั้งดูแลให้กำรเบิกจ่ำยทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตำมที่ระบุไว้ใน
รำยละเอียดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดักำรกองทนุรวม 
(6) ด ำเนินกำรรบัมอบ ส่งมอบ จ ำหน่ำย จ่ำยโอนและแปลงสภำพหลกัทรพัยต์่ำงๆ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมตำมค ำสั่งของ
บรษิัทจดักำรเมื่อเห็นว่ำมีหลกัฐำนถกูตอ้งแลว้ ตลอดจนรบัช ำระหรือช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัยด์งักล่ำว 
(7) รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและจ านวน
หน่วยลงทนุ ที่บรษิัทจดัการไดค้  านวณไวแ้ลว้ตามขอ้ 16 ในส่วนรำยละเอียดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
(8) รบัรองควำมถูกตอ้งในจ ำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทุนใหก้ับผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
ตำมจ ำนวนเงินท่ีบรษิัทจดักำรโอนเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกจำกกำรขำยคืนของ
ผูถื้อหน่วยลงทนุในแต่ละวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งของบรษิัทจดักำร  
(9) จ่ำยเงินอนัเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ของกองทนุรวมตำมค ำสั่งของบรษิัทจดักำร  
(10) ดูแล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุรวม เพื่อผลประโยชนใ์นกำรเขำ้ประชุมผูถื้อหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผล กำรรบัดอกเบีย้ 
กำรรบัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทุนและ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนอ์ื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะไดร้บัรวมทัง้ด ำเนินกำรรบั
หรือจ่ำยเงินตำมสิทธินัน้ ๆ ทัง้นี ้สิทธิในกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นของบริษัทจดักำร (ก) รายงานเป็นลายลกัษณอ์ักษรถึงผลในการ
ด าเนินการตามค าสั่งของบรษิัทจดัการเก่ียวกบัการรบัและจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ดอกเบีย้ และอื่น ๆ 
(11) จดัท ำรำยงำนดงัต่อไปนีเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรส่งใหบ้รษิัทจดักำร 
ก. รำยงำนถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรเก่ียวกบักำรรบัและจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผล ดอกเบีย้
และอื่น ๆ 
ข. จดัท ำบญัชีและรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทนุรวมที่รบัฝำกไว ้
ค. จดัท ำบญัชีแสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยสิ์นของกองทนุรวมและรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทนุรวมที่รบัฝำกไว ้
ง. รำยงำนรำยละเอียดรบัจ่ำยจำกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำร พรอ้มยอดคงเหลือ ณ สิน้วนัและค ำนวณดอกเบีย้คำ้งรบั 
จ. รำยงำนเป็นรำยวนัเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตำมประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตำมสถำนภำพของหลกัทรพัยพ์รอ้ม
ค ำนวณดอกเบีย้คำ้งรบั (ถำ้มี) 
ฉ. รำยงำนรำยละเอียดเจำ้หนีค้่ำซือ้หลกัทรพัยแ์ละลกูหนีค้่ำขำยหลกัทรพัย ์

ช. รำยงำนงบกระทบยอดบญัชีเงินฝำกธนำคำรเป็นรำยเดือน 

ฉ. รำยงำนเงินปันผลคำ้งรบัของกองทนุรวม 
(12) จดัท ำรำยงำนโดยละเอียดเสนอต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำร
จนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบท่ีระบไุวใ้น ขอ้ 1 ในส่วนขอ้ผกูพนัระหว่ำงผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และส่งใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี ้ภายใน  5 วันนับแต่วันที่ผูดู้แล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว 
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(13) แจง้ใหบ้ริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดป้ฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยร์วมถึง
ประกาศหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมาย ดงักล่าว  
(14) ด าเนินการสอดส่องดแูล และตรวจสอบสมดุบญัชี และเอกสารหลกัฐานของกองทนุรวม ทัง้นี ้จะตอ้งไม่เขา้มามอี านาจตอ่การ
ตดัสินใจ และการด าเนินงานของบรษิัทจดัการ  
(15) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิตามหนา้ที่ของตน หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บรษิัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายใน
การฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุใหเ้รียกรอ้งจากทรพัยสิ์นของกองทนุรวม  
(16) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทนุรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทนุรวม  
(17) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้  าระบญัชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี ้ ในกรณีที่ผูช้  าระบญัชี
กระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี ้ใหผู้ดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุรวม
รายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
(18) ใหค้วำมเห็นชอบเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนในรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ตำม
หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกัคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
(19) ใหค้วำมเห็นชอบบรษิัทจดักำรในวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณ
มูลค่ำทรพัยสิ์นตำมปกติท ำใหมู้ลค่ำทรพัยสิ์นไม่เหมำะสมกับสภำวะกำรณใ์นขณะค ำนวณมูลค่ำ หรือกรณีที่เป็นทรพัยสิ์นอื่น
นอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(20) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ 
(21) ดูแลใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ระบุไวใ้นรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน  และขอ้ผูกพัน
ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกับบรษิัทจดัการตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ในปัจจบุนั และที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยเครง่ครดั  
 
ผูดู้แลผลประโยชนม์ีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ และเมื่อ
มีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชนร์ายเดิมมีหนา้ที่ด  าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์าย
ใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ ในการดูแลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้ 

 
ผูดู้แผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านั้นจะ
เป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นผูด้แูล
ผลประโยชน ์หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ 
โดยผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 
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ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนม์ีอ  านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุได  ้
 
เงือ่นไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน:์ 
การเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุและการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทน จะกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัอนญุาต 
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะเปล่ียนผูด้แูลผลประโยชนภ์ำยใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์โดย
บอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน ์ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไวผู้ด้แูลผลประโยชนห์รือบรษิัท
จดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนั 
(3) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนน์ าขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมถึงขอ้มลู
อื่นใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ล่วงรูม้าหรือได้รับการเปิดเผยให้ทราบในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน ์ไปเปิดเผยหรือใชใ้นทางที่ก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทนุหรือต่อบรษิัทจดัการ หรือก่อใหเ้กิดประโยชน์
แก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บรษิัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะตอ้งบอก
กล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 
(4) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
หรือประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลใหเ้ป็นกำรเพิม่
ภำระหน้ำที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน ์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหน้ำที่ดังกล่ำว ผู้ดูแลผลประโยชนม์ีสิทธิบอกเลิก
สญัญำได ้โดยบอกกล่ำวใหบ้รษิัทจดักำรทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั  
(5) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยได้
ทัง้สิน้เรียกรอ้งใหม้ีกำรเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชนจ์ดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนันบัแต่วนัถัด
จากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เว้นแต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น โดยทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้ หากผูด้แูลผลประโยชนม์ิไดท้  ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
ดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะขออนุญำตเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัถดั
จำกวนัท่ีครบก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนญุำตแลว้ บรษิัทจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทน โดยพลนั 

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ว่ำกรณีใด บริษัทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเมื่อไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
ในกรณีกำรเป็นผูดู้แลผลประโยชนสิ์น้สุดลง ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะท ำหนำ้ที่ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนต่อไปอย่ำงสมบูรณ์
จนกว่ำจะจดักำรโอนทรพัยสิ์นและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทุนรวมใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชนร์ำยใหม่หรือตำมค ำสั่งของ
บริษัทจดักำรหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมตลอดถึงกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ  ำเป็นเพื่อใหก้ำรโอนทรพัยสิ์นและเอกสำร
ทัง้หลำยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่เสรจ็สิน้ 
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ในกรณีผูดู้แลผลประโยชนก์ระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได ้หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้

 
สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์ินกองทุนรวม: 
ทรพัยสิ์นของกองทนุจะเก็บแยกจากทรพัยสิ์นอื่น ณ ส านกังานของผูด้แูลผลประโยชน ์คือ 
 
ชื่อ: ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่: 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
 โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 

 
และ/หรือท่ีบรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์
ต่างประเทศอื่นใด และ/หรือผูร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือตวัแทนเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของผูดู้แลผลประโยชน ์และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึน้เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ 
 
3. ผู้สอบบัญชี: 
ชื่อ: นายอนสุรณ ์เกียรติกงัวาฬไกล 
ที่อยู่: บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั  
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 
โทรสาร 0-2294-2345 
 
ชื่อ: นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 
ที่อยู่: บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 
โทรสาร 0-2294-2345 
 
ชื่อ: นายประสิทธ์ิพร เกษามา 
ที่อยู่: บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 
โทรสาร 0-2294-2345 
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ชื่อ: นายสาธิต เกียรติกงัวาฬไกล 
ที่อยู่: บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์0-2294-8504 และ 0-2294-8587 
โทรสาร 0-2294-2345 
 
หรือบุคคลอื่นที่ไดร้บัควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยบริษัทจัดกำรจะแจง้ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ: - 
ใหก้ำรบรกิำรงำนสอบบญัชีกองทนุรวม ผูส้อบบญัชี มีสิทธิ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี ้

 
สิทธขิองผู้สอบบัญชี  
ไดร้บัค่าตอบแทนจากการท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชี 
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  
ขอบเขตความรบัผิดชอบของการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีที่รบัรองทั่วไป ซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบรายการบญัชีและวิธีการตรวจสอบอื่นท่ีเห็นว่าจ าเป็น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบได้
แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรบัปีบญัชีของกองทนุรวมโดยถกูตอ้งตามที่ควร 
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน: 
ชื่อ: ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่: 1222 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 

 
หรือบุคคลอื่นที่ไดร้ับอนุญำตให้บริกำรเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพยจ์ำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

 
5. ผู้จัดจ าหน่าย: 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ: (ถา้มี) 
(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ในอัตราที่ระบุไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูจ้ัดจ าหน่าย แต่ทั้งนีต้อ้งไม่เกินอัตราที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ที่ระบไุวใ้นโครงการ
จดัการกองทนุรวม 
(2) บอกเลิกสญัญาการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายหนา้ที่และความ 
รบัผิดชอบของผูจ้ดัจ าหน่าย 
(2.1) แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค าสั่งเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสั่งซือ้ และใบค าสั่งขาย ตลอดจนเอกสารตา่งๆ ในการ
ส่งเสรมิการขาย 
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(2.2) รบัใบค าสั่งซือ้ หรือใบสั่งขาย และรบัช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม 
(3) ตรวจสอบความถกูตอ้งเรียบรอ้ยและครบถว้นของเอกสารที่ใชใ้นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
(4) ยืนยนัการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 
(5) ท าการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่ดงักล่าวขา้งตน้ 
(6) หนา้ที่และความรบัผิดชอบอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นที่
เก่ียวขอ้ง 
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน: 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบันไดใ้นหนังสือชีช้วน
ส่วนขอ้มลูกองทนุรวม (ค าถามและค าตอบเก่ียวกบักองทนุรวม) 

   
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ: 
เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่นผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ มีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้
(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการท าหนา้ที่เป็นผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน จากบริษัทจดัการหรือกองทนุ 
(ถา้มี) ตามที่ระบใุนสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2) บอกเลิกสญัญาการเป็นผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามขอ้ก าหนด และเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(3) จดัส่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
(4) แจกจ่ายหรือรบัเอกสารเก่ียวกบัการขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดและการสั่งซือ้หรือการขายคืนหน่วยลงทนุ 
(5) รบัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน หรือช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ 
(6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 
(7) ส่งมอบหรือรบัมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
(8) ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือผูท้ี่สนใจจะลงทนุทราบในกรณีที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทนุอย่างมีนยัส าคญั 
(9) ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศก าหนด หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
(10) ท าหนา้ที่ใหบ้ริการและใหข้อ้มลูหรือเอกสารใดที่จ าเป็นในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้นใจ
ทั่วไป รวมทัง้ท าการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่ดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนื
หน่วยลงทนุ 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF): 
-ไม่มี- 
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง): 
-ไม่มี- 
 
9. ทีป่รึกษา: 
9.1. ที่ปรกึษาการลงทนุ: 
-ไม่มี- 
 
9.2. ที่ปรกึษากองทนุ: 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ: - 
 
หมายเหต:ุ (ที่ปรกึษากองทนุ): 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ หรือเปล่ียนแปลงบุคคลเพื่อเป็นที่ปรกึษากองทุนของบริษัทจดัการได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเสนอใหแ้ต่งตัง้ตวัแทนผูท้รงคณุวุฒิที่สามารถใหค้  าปรกึษาในภาพรวมทาง
เศรษฐกิจแก่กองทุนรวมเขา้เป็นที่ปรึกษากองทุนได ้เพื่อใหค้  าแนะน าดา้นการลงทุนใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใหเ้กิด
ประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื่อมีการแต่งตั้งหรือมีการ
เปล่ียนแปลงที่ปรกึษากองทนุ 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน): 
-ไม่มี- 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource): 
ชื่อ: - 
ที่อยู่: - 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ: - 
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund):  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ:  
-ไม่มี- 
 
13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน: 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ: 
ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุเองก่อนครบก าหนดอายโุครงการตามเงื่อนไข โดยบรษิัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ทัง้นี ้หากครบก าหนดระยะเวลา 5 เดือน แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนรวมไม่เกิด
เหตกุารณใ์หเ้ลิกกองทนุตามเงื่อนไข ผูถื้อหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิัทจดัการ โดยผ่านผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ (ถา้มี) ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามหนงัสือชีช้วน  ส่วนโครงการ ขอ้ 7 "การรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ" ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูลงในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
 
13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล:  
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-ไม่มี- 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุได ้ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมี
วิธีการโอนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(ก) ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ส  านกังานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูร้ ับโอนไม่ได้
เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในค าขอใช้บริการกองทุนเปิด และยื่นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประ ชาชน บัตร
ขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถื้อหน่วย ลงทนุประเภทนิติบคุคลจะตอ้งแสดง
เอกสารส าคญัที่แสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคลนัน้ เช่น หนงัสือรบัรอง หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ และหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของนิติบคุคลนัน้ ต่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ค) ผูโ้อนหน่วยลงทุนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนดและหลงัจากที่
นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็จรบัเงินและ
ใบก ากบัภาษี พรอ้มหลกัฐานการรบัค าขอโอนหน่วยลงทนุแก่ผูโ้อนและผูร้บัโอนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(ง) ทัง้นี ้สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุของผูโ้อน และ
ผูร้บัโอนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก และจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ทางไปรษณียแ์ก่ผูโ้อนและผูร้บัโอนภายใน 15 วันนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุน
พรอ้มเอกสารครบถว้น ตามที่ก าหนด 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ: 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการ
โอนหน่วยลงทนุดงักล่าว อาจท าใหบ้รษิัทจดัการและหรือกองทนุภายใตก้ารจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงดา้นภาษี 
หรือความเส่ียงอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและ
ต่างประเทศที่มีลกัษณะเดียวกนั 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดัการ: 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะท าการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการ ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ “วิธีการแกไ้ขโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” บรษิัทจดัการหรือบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชี
แบบไม่เปิดเผยชื่อผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) ไม่นับคะแนนเสียงตามที่ไดม้ีการก าหนดไวใ้นข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวมว่าจะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุเพียงใดของกองทนุรวมนัน้ 
ทัง้นี ้เวน้แต่คณะกรรมการ ก .ล .ต . หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนมุตัิเห็นชอบยกเวน้
หรือผ่อนผนัใหด้  าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้
13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ: 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนเมื่อบริษัทจดัการเลิกโครงการโดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีการช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีระบใุนขอ้ “การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทนุ” 
13.7. สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ: 
(1) ผูม้ีสิทธิลงทนุมีสิทธิลงมติเปล่ียนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบตัิซึ่งไดร้ะบไุวใ้นโครงการ 
(2) การจดัการกองทนุอยู่ภายใตก้ารดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินท่ีมั่นคงมีชื่อเสียงและความรูค้วามสามารถ 

อันจะเป็นการควบคุมให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ไดร้ับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. และตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการอย่างเคร่งครดั โดยผูถื้อหน่วยลงทุนไม่จ าเป็นตอ้งติดตาม
ดว้ยตนเองตลอดเวลา 

13.8. อื่น ๆ: 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุท่ียงัส่งใชแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 
 
การที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อ
หน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัท
จดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทนุแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆดว้ย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ: 

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- อื่นๆ 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ: 
(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บั “ใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน” และ/หรือ “ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุตาม

วิธีการของแต่ละช่องทางในการซือ้หน่วยลงทุน” ของกองทุนรวม ที่กรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุได้
ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครบถว้นแลว้พรอ้มทั้งหลักฐานเอกสารครบถว้นตามที่ระบุในขอ้ 5.2.2 ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจดัการกองทนุ บรษิัทจดัการจะจดแจง้ชื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและใน
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

(2) บริษัทจัดการจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งใหถื้อว่า
หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนนัน้เป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดว้ยเช่นกัน โดยจะออกใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วันถัด
จากวันค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการออกใหแ้ก่ผูล้งทุนนัน้ จะแสดงรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้ชื่อ-นามสกุล ผูถื้อหน่วย
ลงทุน ชื่อกองทุนรวม และประเภทกองทุน วนัที่ซือ้ / ขายหน่วยลงทุน มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วย จ านวนหน่วยลงทุน ราคาต่อ
หน่วยลงทนุ (บาท) เป็นตน้ 
 
อย่างไรก็ดี บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการ
ส่งมอบ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 5 วนัก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว 
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บรษิัทจดัการจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัท
จดัการและบคุคลอื่นได ้
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: ไม่มี 
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพยส์ินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: 
หากมีการผิดนัดช าระหนี ้หรือมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี ้ หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกัน  และมิใช่หลกัประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิ
เรียกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้
16.1 กรณีที่บรษิัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย  ์

16.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการไดบ้ันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินได้
สทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนี ้

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยสิ์นดงักล่าว และเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีได้
จากการรบัช าระหนี ้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการรบั
ช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได ้โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีต้กลงรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทน
เงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นนั้นได ้และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
ส ารองรายไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการบรหิารทรพัยสิ์นนัน้ 

16.1.3 เมื่อมีเงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครัง้ บรษิัทจดัการจะเฉล่ียเงินไดส้ทุธิ
จากทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนั
ถัดจากวันที่มีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่บริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอื่น 

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทนุรวมไดร้บัช าระหนีต้าม
ตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในขอ้ 16.1.3 ในส่วนขอ้ผกูพนั
ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการโดยอนโุลม 

16.2 กรณีที่บรษิัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์
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16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิัทจดัการจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก
ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรพัยสิ์นท่ี
กองทนุรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี ้มลูค่าของทรพัยสิ์นประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตผุลและความ 
จ าเป็นในการรบัช าระหนี ้

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของกองทุนรวม โดยจะก าหนดราคาทรพัยสิ์นนั้นเพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าว ดงันี ้
(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ้ึ่งทรพัยสิ์นดงักล่าว

ต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวมก็ได ้
(2) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได ้บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพยสิ์น

ดงักล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได ้โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหว่าง
ที่บรษิัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บรษิัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นดงักล่า
ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยสิ์น บรษิัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี ้  หรือ
ลูกหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีก้็ได ้
ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนี ้ หรือสิทธิเรียกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิของกองทนุรวม 

16.4 บรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีที่บรษิัท
จดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรพัยห์รือทรัพยสิ์นอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์หรือ
ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยบริษัทจดัการ
จะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป ซึ่งขัน้ตอนที่ก าหนดตอ้งสามารถปฏิบตัิไดจ้ริงและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุของ
กองทนุทกุราย 

 
เงือ่นไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 ในส่วนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการ หากบรษิัทจดัการมีเหตผุล
แสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีไ้ม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการอาจน าเงนิไดส้ทุธิดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉล่ียเงินคนืใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็
ได ้ทั้งนี ้หากไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแลว้ และปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธินั้นไม่คุ ้มกับภาระ
ค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน บรษิัทจดัการอาจน าเงินไดส้ทุธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมก็ได ้ 
 
การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เท่านัน้ 
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17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน: 
 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่จดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 125(5) แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทัง้การใหสิ้ทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ 
แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือตามกฎหมาย
แลว้ ใหถื้อว่าบรษิัทจดัการกองทนุรวมไดด้  าเนินการตามอ านาจหนา้ที่แลว้ 
 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือ หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทนุท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่ หรือผูม้ีเงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
(ค) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทนุ
จะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็น
การโอนทางมรดก 
(ง) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุน้ระยะ
ยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ 
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี):   
หน่วยลงทนุทัง้หมดมีขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิออกเสียงตามที่ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุ
รวม 
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: 
 
การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้
ด าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าว
และมีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีใหด้  าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมาย ใหถื้อว่ามตินัน้เสียไป  
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ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผู้
ถือหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจง้
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้ง
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรือที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และ
มาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย  
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั 

ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติ

พิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวน

หน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน: 
การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถื้อว่าขอ้ผกูพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 
 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ใหร้วมถึง 

(ก) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยสิ์นอื่น 
(ง) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมี

ประกนั และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 

 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหม้ีผลผกูพนัเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนโ์ดยไม่ตอ้งไดร้บัมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติโดย
เสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้แต่
กรณี หรือ 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควรและไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
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การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด 
ตอ้งกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรา
บรษิัท (ถา้มี) บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  าการและเว็บไซตข์องบรษิทัจดัการเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถ
ตรวจดูได ้รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพรอ้มทั้งเหตุผลและความจ าเป็นใหผู้้ถือหน่วยลงทุนพรอ้มกับการส่ง
รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: 
21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ: มี            
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม:  
บรษิัทจดัการตกลงใหม้ีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บรษิัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เก่ียวขอ้ง อันมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าขอ้
พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้
 
22. การเลิกกองทุนรวม: 
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทนุ: 

22.1.1. เมื่อกองทนุครบก าหนดอายโุครงการ หรือเพราะเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทนุรวมล่วงหนา้ 
22.1.2. หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุ หรือมีผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นจ านวน ดงันี ้

(1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 
(2) หากปรากฏว่ามีการขายคืนหน่วยลงทนุลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงันี ้ 

(ก) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็น

จ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ความใน (2) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทนุท่ีบรษิัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุรติ และสมเหตสุมผลว่าการเลิกกองทุน
จะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยงัคงมีทรพัยสิ์นคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่าง
เพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 
 
ความใน (2) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทนุรวมตลาดเงิน กองทนุรวมหน่วยลงทนุ กองทนุรวมฟีดเดอร ์กองทนุรวมดชันี และกองทนุ
รวมอีทีเอฟ 
 

22.1.3. บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.2.2 เมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงที่บริษัท
จดัการพิจารณาแลว้มีความเชื่อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.2 (2) (ก) 
และการเลิกกองทนุจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม  

22.1.4. เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้
กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุ หรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่ของตน 

22.1.5. เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุ ที่ 
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จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ ทัง้นี ้หากปรากฏว่ามติของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 
55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากปรากฏว่ามติเสียงขา้ง
มากหรือมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุน แต่ละชนิดมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 
บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดู้แลผลประโยชนเ์พื่ อใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมตินัน้ 

22.1.6. ส านกังานอาจเพิกถอนการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปหากปรากฏว่า 
(1) ใหก้ารอนุมตัิใหจ้ดัตัง้กองทุนรวมสิน้สดุลง หากปรากฏว่าเมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมครัง้แรกแลว้ กองทุนรวมมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถึง 35 ราย เวน้แต่เป็นการเสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมที่ก าหนดนโยบายการลงทนุในลกัษณะของกองทนุรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทนุ 

(2) ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ (1) ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าว 
22.1.7. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยั

ว่าอาจมีการจดัตัง้ จดัการ หรือใชก้องทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของบคุคล
หรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะหรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบรหิารจดัการทรพัยสิ์น หรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลใด และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้  าเนินการแจง้ใหบ้รษิัทจดัการหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งท าการชีแ้จง
แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลกัฐาน ภายในระยะเวลาที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งในกรณีที่ไม่
มีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพิสจูนห์รือท าใหเ้ชื่อไดว้่าการจดัตัง้กองทุนรวมเป็นการจดัตัง้กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแทจ้รงิ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดัการท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใดๆ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อใหก้องทุนรวมที่จดัตัง้ขึน้นั้นเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปอย่างแทจ้ริง  และ
บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถ
ท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปอย่างแทจ้รงิ 

22.1.8. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ หากเป็น
กรณีที่มีเหตใุหเ้ชื่อไดว้่าเป็นการปกป้องรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุ และ/หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ 

22.2. การด าเนินการของบรษิัทจดัการ เมื่อเลิกกองทนุรวม: 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุ เมื่อปรากฏกรณีดงัต่อไปนี ้

22.2.1 ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบก าหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุน
ล่วงหนา้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) แจง้ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทนุรวมไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ โดยวิธีการ ดงันี ้
(ก) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์
(ข) แจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ค) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 

(2) ด าเนินการดว้ยวิธีการใดๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบเรื่องดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่
นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ เป็นตน้  

(3) จ าหน่ายหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรพัย ์และตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถามใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม 
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22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุน หรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในขอ้ 22.1.2 หรือขอ้ 22.1.3 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนีเ้พื่อเลิกกองทนุ เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไ้ขเปล่ียนแปลง
เป็นอย่างอื่น  
(1) ยตุิการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 22.1.2 หรือขอ้ 22.1.3  
(2) แจง้ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 22.1.2 หรือขอ้ 22.1.3 
(ก) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน  
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์
(ค) แจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) จ าหน่ายทรพัยสิ์นที่เหลืออยู่ของกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตุการณต์ามขอ้ 22.1.2 

หรือขอ้ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน  
โดยอตัโนมตัิ  

(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท า
การนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 22.1.2 หรือขอ้ 22.1.3 และเมื่อไดด้  าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แลว้ใหถื้อว่าเป็นการเลิกกองทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
เมื่อไดด้  าเนินการตาม (1) ถึง (4) แลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (3) บริษัทจดัการ
จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการช าระ
บญัชีของกองทนุรวม 
 
22.2.3 ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทนุรวมมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่จะตอ้งด าเนินการ 

เพื่อเลิกกองทนุรวมตามขอ้ 22.1.2 หรือขอ้ 22.1.3 บรษิัทจดัการจะไม่ตอ้งด าเนินการในเรื่อง ดงัต่อไปนี ้ 
(1) การจัดท าและจัดส่งหนังสือชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบันตาม ขอ้ 1 (4) ฉ) ในส่วนขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วย

ลงทุนกับบริษัทจดัการ หากวนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัที่ครบก าหนดจดัท า
หรือจดัส่งหนงัสือชีช้วน 

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูตาม ขอ้ 1 (4) ง) และ จ) ในส่วนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุ
กับบริษัทจดัการ หากวนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจดัท าหรือ
จดัส่งรายงาน  

(3) การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16 ในส่วน
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการ
ประกาศมลูค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม นบัตัง้แต่วนั
ท าการถดัจากวนัท่ีปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน: 
เมื่อไดด้  าเนินการตามขอ้ “การเลิกกองทนุรวม” แลว้ปรากฏว่ายงัมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะด าเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการช าระบญัชีของกองทุนรวม และจดัใหม้ีผูช้  าระบญัชีที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้  าระบญัชี โดยจะไดด้  าเนินการใหม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นและ ช าระภาระหนีสิ้น
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ของกองทุน และแจกจ่ายเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิก
กองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศก าหนด 
 
ทั้งนี ้ค่าใชจ้่ายและค่าตอบแทนในการช าระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะหักจากทรพัยสิ์นของกองทุน และเมื่อการช าระบัญชีเสร็จสิน้ ผูช้  าระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัการจดทะเบียนเลิกกองทนุแลว้ หากปรากฏว่ามีทรพัยสิ์นคงคา้งอยู่ ผูช้  าระบญัชีจะจดัการโอน
ทรพัยสิ์นดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ 


