
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการจัดการ 
กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือ่การเลีย้งชีพ  

(X-EQRMF) 



รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 1 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 2 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 3 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 4 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 5 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 6 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 7 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 8 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 9 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 10 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 11 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 12 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 13 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 14 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 15 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 16 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 17 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 18 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 19 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 20 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 21 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 22 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 23 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการของบริษัทจัดการซึ งกําหนดไว้ในโครงการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที  5 ทิ ง

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อ
ขายนั น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง)
เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT

CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้ง

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  XSpringam Equity RMF 

1.3. ชื อย่อ :  XEQRMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ในช่วงระหว่าง IPO บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน
150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. เพื อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการ
เงินอื นที มีความมั นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อ
เนื อง ระยะยาวเพื อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื อเลิกทํางาน

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติม :รายละเอียด : กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที มีปัจจัยพื นฐานดีส่วนที เหลือจะลงทุนในตราสาร กึ งหนี 
กึ งทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ตามที ประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนที กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที ปกติซึ งอาจมีบางขณะที ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้อันเนื องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง หรือภัยพิบัติเป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ

อนึ ง กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อการลดความเสี ยง (hedging) เท่านั น และอาจลงทุนใน ตราสารที มี
ลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment Grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Security)

กองทุนรวมที มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย ไม่กําหนด มูลค่าขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วย และหากคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตํ่าว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดตามที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตามระยะเวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที สั ง
ขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืนดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 18 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทไม่ได้รับการทัก
ท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว ทั งนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดส่งใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และใบ
ยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์สั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใ
บริการ โดยขายคืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อ
วัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com)

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.xspringam.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้
แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วย
ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยขาย
คืน ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น
ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

ทั งนี การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวัน
โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดให้ถือว่าเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์แล้ว
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายใดหรือในกรณีการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไป ซึ ง เป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้

(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13.1  บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ซึ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. “หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกันมิได”้
13.2  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อ
จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ทั งนี โครงการจะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
15.2.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกที เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที จ่ายจริง โดยใน
ทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.

15.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท

สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที จ่ายจริง

(3) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี และราย
งานอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง

(10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์

(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ดังนี 

(1) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง

(2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที จ่ายจริง (ถ้าม)ี

(13) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) 

สําหรับค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนที มิได้ระบุไว้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ้ามี) บริษัทจัดการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั งนี การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2 ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2 การเปลี ยนแปลงตามข้อ
(1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทําการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข)  วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์
บริษัท (www.xspringam.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 30  เดือน มิถุนายน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 30 มิถุนายน 2553 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั งนี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้
ความเห็นชอบก็ได้

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ / หรือประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้อง
ได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 
(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวม
กองทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวันที กําหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกินกึ งหนึ งของ
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนที จะควบรวมกองทุน

หากการควบรวมมีผลให้เกิดกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนก่อนวันที การควบรวมกองทุน
แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนด
เวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเดิมหรือกองทุนที โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้
รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือ พร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนใหม่หรือกองทุนที รับโอน วันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อเพื อ
สอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 เงื อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพนี จะไม่สามารถนําไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกันและนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน

20.2.2 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรม
สรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ฉบับลงวันที  12 มีนาคม พ.ศ.
2544

(ค) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ เพราะเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที  15 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน พ.ศ. 2544

(จ) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  119) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขเพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  28 ตุลาคม พ.ศ. 2545

(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขาย รับซื อคืน และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน เพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมีรายการอย่าง
น้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการ
ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป หรือตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการ เพื อเป็นข้อมูล
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20.6 หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

20.9 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.10 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0359/2552] หน้า 24 / 24
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

กับ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 1 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 2 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 3 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 4 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 5 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 6 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 7 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 8 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 9 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 10 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 11 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 12 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 13 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 14 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 15 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ

15/09/2564 ข้อผูกพัน  [0359/2552] หน้า 16 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติมหลักทรัพย์ที ลงทุน
ไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม“ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที ระบุไว้ใน
โครงการและหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฏ) สั งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชําระราคาค่าหลักทรัพย์ และ
เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ 5.2

ฐ) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั งนี จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัท
จัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื องคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื น
แทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) ส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค) ส่งมอบหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ง) ส่งมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากเงินปันผลหรือผลประโยชน์ (ถ้ามี) ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพโดยมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามประกาศกฎหมายภาษีอากร

จ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ฉ) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฌ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงาน คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฏ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการ

ฒ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฑ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 13, 14 และข้อ 16

ณ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบตามเวลาที ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ด) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที 
แก้ไขเพิ มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธ.
ที อยู่ :  ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตาม ข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการรับซื อคืนหน่วยลงทุนใน
แต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ22.1 สิทธิ หน้าที 
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้วึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที จะนําทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที 
ตัวแทนนั นด้วย

(19) ดูแลการดํารงจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดําเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(20) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี บริษัทจัดการอาจ
ขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยการยื นคําขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั งรายละเอียดของโครงการที แก้ไขเพิ มเติมแล้ว และคํารับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ งให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการได้

(21) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อ
ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์022964769

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช บี ชั น 14 เลขที  100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท ์: 026450080 โทรสาร : 026450020

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  849 อาคารวรวัฒน์ ชั น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026351700 โทรสาร 026351615 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0268031334 โทรสาร 026803853 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั น 811 ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์0265889434 , 0265889534 โทรสาร 026588656 

ชื อ : ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
ที อยู่ :  เลขที  208 อาคาร 208 ชั น4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์026465000 โทรสาร 026515085 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026598000 โทรสาร 022632805 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
10330 โทรศัพท ์026248966 โทรสาร 022645010 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  130132 ชั น 2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 
โทรศัพท ์026273100 โทรสาร 026723172 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1550 ชั น 5 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
โทรศัพท ์026547600 โทรสาร 026528956 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026597000 โทรสาร 026461120 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท ์026589988 โทรสาร 026589133 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั น 9, 12, 1415 , 1718 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 1033 โทรศัพท ์0264645203 โทรสาร 026464553 

ชื อ : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์023590000 โทรสาร 026777211 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน คู่มือภาษีที เกี ยวกับการลงทุนในกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคํา
สั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสา
รอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) แจกจ่าย หรือรับเอกสารการสั งซื อหรือใบคําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(5) ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําสั งเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(7) ตรวจสอบลายมือชื อในเอกสารใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน/โอนย้ายการลงทุน
ตลอดจนแบบคําขอต่างๆ และเอกสารที เกี ยวข้องว่าตรงตามตัวอย่างลายมือชื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(9) ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อ ขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
(10) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(11) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ข้อมูลและเอกสารจําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการ
แจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(12) ตรวจสอบบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) หากมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแจ้งบริษัทจัดการโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีที เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(13) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที ปรึกษาการลงทุนให้
แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อ
ให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัท
จัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตามการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั นผู้
ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสีย
ภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที 
กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
ทั งนี เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพ

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการ ทั งนี ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการ แก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํา
นวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้ แล้วทั งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานว
นหน่วยลงทุน ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น
หรือ อนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื นได้

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ ม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการซื อหน่วยลงทุนเพิ มจากบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนในทุกวันทําการซื อ
ขายตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถจํานําได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.7.3 สิทธิประโยชน์อื นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดําเนินการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั งนี เป็นไปตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 19 เรื อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ
5.2.2 และผู้สั งซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ในนามของ
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัท
จัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื อ
และขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษีตามเงื อนไขดังต่อไปนี แก่ผู้ลงทุน
เพื อประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) หนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําธุรกรรม การซื อ หรือ ขาย หรือ สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลัก
ฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ งภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที 
ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั นๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด

(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพหนึ ง ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไป
ยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นาย
ทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที 
กฎหมายกําหนด

(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมิใช่ด้วยเหตุสูง
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ จาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผล
ประโยชน์ที ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั น
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องนั น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระหนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หน่วยลงทุนทั งหมดที มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที กําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานําญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 หรือตั งแต่วันทําการที 
ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่
วันทําการที ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุน
กําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบ
ถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่าง
อื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื อการเลี ยงชีพ
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