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กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

 

คาํศัพท ์      คาํอธิบายศัพท ์

 

โครงการ     หมายถึง   โครงการจดัการกองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว 

  

กองทนุ  หมายถึง   กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว 

 

หน่วยลงทนุ    หมายถึง   หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว 

 

บรษิัทจดัการ    หมายถึง   บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั  

 

ผูดู้แลผลประโยชน ์  หมายถึง   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน   หมายถึง   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ทงันีกองทนุอาจเปลียนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดโ้ดยจะแจง้ให้

ผูถ้ือหน่วยลงทนุและ สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน   15 

วนันบัจากวนัท ีดาํเนินการเปลียนแปลง 

 

ตวัแทน / ตวัแทนสนบัสนนุ  หมายถึง   ตวัแทนสนบัสนนุการขายและรบัซอืคืนหน่วยลงทนุ  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุน    หมายถึง   ผูถ้ือหน่วยลงทนุของ กองทนุเปิดเอคควิตีโปรหุน้ระยะยาว  

 

วนัทาํการ    หมายถึง   วนัเปิดทาํการปกติของธนาคารพาณิชย ์

 

วนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน   หมายถึง   วนัทาํการซอืขายหน่วยลงทุนที บริษัทจดัการหรือตวัแทนกาํหนด 

 

 วนัทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ  หมายถึง   วนัทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุทบีรษิัทจดัการกาํหนด 

 

การสบัเปลียนหน่วยลงทนุ  หมายถึง  การทีผูถื้อหน่วยลงทุนทาํการขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด 

หนงึหรือหน่วยลงทนุ ประเภทหนึง (“กองทนุตน้ทางหรือหน่วยลงทุน

ต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึงหรือ

คาํจาํกดัความ /คาํนิยาม 
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หน่วยลงทุนอีก ประเภทหนึง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุน

ปลายทาง”) ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจดัการ ตามเงือนไขทีระบุ

ไวใ้น โครงการจดัการ 

 

มลูค่าหน่วยลงทนุ   หมายถึง  มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ หารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ 

ทงัหมดเมือสนิวนัทาํการทีคาํนวณ 

 

ราคาขายหน่วยลงทนุ  หมายถึง  มลูค่าหน่วยลงทนุเพอืใชใ้นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สนิวนั 

ทาํการซอืขายนนั บวก ดว้ย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

 

ราคารบัซอืคืนหน่วยลงทนุ  หมายถึง  มลูค่าหน่วยลงทนุเพือใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ  

ณ สินวนัทาํการซอืขาย นนั หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน 

หน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

ราคาขายหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลียนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุเพือใชใ้นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  

สินวนัทาํการซอืขายนนั บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

 

ราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลียนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือคืนหน่วย 

ลงทนุ ณ สินวนัทาํการซอืขายนนั หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

 

ใบแสดงสิทธิ   หมายถึง  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที์เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย  

(Depositary Receipt) หลกัทรพัยอ์า้งอิง หมายถึง หลกัทรพัย ์

ประเภทใดประเภทหนึงทอีอกโดยบรษิัทจดทะเบียนและใชเ้พือ 

รบัรองใบแสดงสิทธิ 

 

บรษิัทจดทะเบียน   หมายถึง  บรษิัททีมีหลกัทรพัยท์ีไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัอนุญาตใหท้าํ 

การซอืขายไดใ้น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บรษิัทขึนทะเบียน   หมายถึง  บรษิัททีมีหลกัทรพัยซ์อืขายในศนูยซื์อขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ 

 

ตลาดหลกัทรพัย ์   หมายถึง  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คาํเสนอซือ   หมายถึง  คาํเสนอซือหลกัทรพัยข์องกิจการเป็นการทวัไปทผีูท้าํคาํเสนอ 

ซอืตอ้งปฏิบตัิตามประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และวิธีการใน
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การเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พือครอบงาํกิจการ 

 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถึง   แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุน 

ทีถูกตอ้งโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง ตังแต่วันทีราคาหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั 

 

การชดเชยราคา   หมายถึง   การเพมิหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้อหรือผูข้ายคืนหน่วย 

ลงทนุทีมีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรอืการจ่ายเงินทีมีมลูค่า 

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วย 

ลงทนุทีถกูตอ้งแทนการเพิมหรือลด จาํนวนหน่วยลงทุน 

 

บรษิัทย่อย   หมายถึง  บรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเกียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม  

โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมทีมีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  

ทงันหีากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัส่วนการถือหุน้ที 

ปรากฏในบญัชีรายชือผูถื้อหุน้ล่าสดุ 

 

กิจการ     หมายถึง   บรษิัททีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัททีม ี

หลกัทรพัยซื์อขายในศนูยซื์อขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ หรอืบรษิัท  

จาํกดันนั 

 

สถาบนัการเงิน   หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบียเงินใหกู้ย้ืมของสถาบนั 

การเงิน 

 

สมาคม    หมายถึง  สมาคมทีเกียวเนืองกบัธุรกิจหลกัทรพัยที์ไดร้บัอนญุาตและจด 

ทะเบียนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ 

ทาํการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเกียวกับการ

จดัการลงทนุ 

 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการ 

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

กลุ่มกิจการ   หมายถึง  บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชี 
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ทสีภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดเกียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

บรษิัทใหญ่   หมายถึง  บรษิัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม  

โดยพิจารณาตามงบการเงินทีมีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  

ทงันหีากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัส่วนการถือหุน้ที 

ปรากฏในบญัชีรายชือผูถื้อหุน้ล่าสดุ 

 

แบบ filing   หมายถึง  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 

กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ทจีดัตงัขึนก่อนวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

หน่วยลงทนุ CIS หมายถึง หน่วยของกองทนุอย่างใดอย่างหนึง ดงันี 

(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุ 

รวมเพือผูล้งทนุทวัไป กองทนุรวมเพือผูล้งทนุทีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพือผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

(2) หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนทีจัดตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 

(collective investment scheme) ทังนีไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต ์หรือรูปอืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน 

property และกองทนุ infra ที จดัตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

หนว่ย property หมายถึง หน่วยของกองทรพัยสิ์นทีเกียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์งึอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

(1) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีอยู่ภายใตบ้ังคบัประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุ 

รวมอสงัหารมิทรพัย ์

(2) ทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ีจดัตงัขึนตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พือธุรกรรมในตลาดทุน 

(3) foreign REIT CIS operator หมายถึง บคุคลดงันี 

(1) บรษิัทจดัการตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

(2) ผูท้าํหนา้ที บรหิารจดัการกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

 

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึงได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐั 

ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

 

การลดความเสียง หมายถึง การลดความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ทมีีลกัษณะ 

ครบถว้น ดงันี 
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( ) ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พือหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกาํไร (speculate) 

(2) มีผลใหค้วามเสียงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

(3) เป็นการลดความเสียงทวัไปและความเสียงเฉพาะของทรพัยสิ์นทีตอ้งการลดความเสียง 

(4) สามารถลดความเสียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตราสารภาครฐัไทย หมายถึง ตราสารดงันี 

(1) ตวัเงินคลงั 

(2) พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท. 

(3) พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทกีระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟืนฟเูป็นผูม้ีภาระผูกพนั 

 

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารทีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีรัฐบาลต่างประเทศ

กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คาํ

ประกนั แต่ไม่รวมถึง ตราสารทีออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินของประเทศนนั 

 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง 

(1) เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรอืตราสารอืนทมีีลกัษณะทาํนองเดียวกบัเงินฝาก 

(2) สลากออมทรพัยท์ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

(3) สลากออมสินพิเศษทีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าดว้ยการรบัฝากเงินประเภทสลากออมสิน 

พิเศษ) 

 

หุน้กูร้ะยะสนั    หมายถึง   หุน้กูท้มีีกาํหนดเวลาชาํระหนีไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัทีออกหุน้กู ้

 

credit rating    หมายถึง   อนัดบัความน่าเชอืถือจดัทาํโดย Credit Rating Agency ซงึเป็นการ 

ประเมินความสามารถในการชาํระหนีตามตราสารหรือสญัญา 

 

guarantor rating    หมายถึง   อนัดบัความน่าเชอืถือของผูมี้ภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บั 

อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้าํประกนั  

 

international scale   หมายถึง   มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใชเ้ปรียบเทียบ 

ระหว่างประเทศ 

 

national scale    หมายถึง   มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใชเ้ปรียบเทียบ 

ภายในประเทศ issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชือถือของ
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หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

issuer rating    หมายถึง   อนัดบัความน่าเชอืถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 

 

concentration limit   หมายถึง   อตัราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที 

ลงทนุ counterparty limit หมายถึง อตัราส่วนการลงทุนทีคู่สญัญา 

 

group limit    หมายถึง   อตัราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาํอตัราส่วน 

การลงทนุในแต่ละบรษิัททีอยู่ใน กลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกนั 

 

net exposure    หมายถึง   มลูค่าการลงทนุสทุธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดย 

ออ้มผ่านการลงทุนในตราสาร หรือสญัญาทีใหผ้ลตอบแทนโดย 

อา้งอิงอยู่กับทรพัยสิ์น ซึงเป็นผลใหก้องทนุมีความเสียงในทรพัยสิ์น

นนั 

 

Regulated market   หมายถึง   ศนูยก์ลางทีจดัช่องทางการสือสารระหว่างผูค้า้เพือใหเ้กิดการเจรจา 

ต่อรองซือขายตราสาร ระหว่างกนัได ้รวมทงั ใหข้อ้มลูต่างๆที 

เกียวกบัตราสารนนั โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแล

ของทางการหรือ หน่วยงานทีทาํหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรพัย์

หรือตราสารทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

OTC derivatives    หมายถึง   derivatives ซงึซือขายนอกศนูยซื์อขาย derivatives 

 

ผูมี้ภาระผูกพนั    หมายถึง   ผูที้มีภาระผกูพนัในการชาํระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผู ้

ออก ผูส้งัจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผู ้สลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั  

แลว้แต่กรณี 

 

มติพิเศษ    หมายถึง   มติของผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของ 

จาํนวนหน่วยลงทนุทงัหมดของผูถื้อหน่วย ลงทนุซงึเขา้รว่มประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมด

ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือ แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

มติเสียงขา้งมาก    หมายถึง   มติของผูถื้อหน่วยลงทนุทีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วย 

ลงทนุทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึงเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออก 



กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

เสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผูถื้อหน่วย 

ลงทนุซงึส่งหนงัสือ แจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

underlying    หมายถึง   สินคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งอิง 
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ชอืบริษัทจัดการ      บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 

 

ทอียู่บริษัทจัดการ เลขที  สิริแคมปัส อาคาร ดี ชัน  ซอยริมคลองพระโขนง แขวง

พระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์ - -   

 

. ชอื ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 

. . ชอืโครงการจดัการ (ไทย)    : กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว 

 

. . ชอืโครงการจดัการ (องักฤษ)    : EQUITY PRO LTF 

 

. . ชอืย่อ      : EPLTF 

 

. . ประเภทโครงการ     : กองทนุเปิด 

 

. . ประเภทการขาย     : ขายหลายครงั 

 

. . การกาํหนดอายุโครงการ    : ไม่กาํหนด 

 

. . อายโุครงการ      :  ปี  เดือน  วนั 

 

. . อายโุครงการถึงวนัที (กรณีกาํหนดอายเุป็นช่วงเวลา) :    

 

. . เงือนไข (อายุโครงการ) : 

 

. . ลกัษณะโครงการ     : กองทนุเพือผูล้งทนุทวัไป 

 

. . ลกัษณะการเสนอขาย     : เสนอขายในไทย 

ส่วนท ี1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม 

กองทุนเปิดเอคควติีโปร หุน้ระยะยาว ( EPLTF ) 
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. จาํนวนเงนิทนุของโครงการจัดการกองทนุรวม มลูค่าทีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขาย: 

 

. . จาํนวนเงินทนุของโครงการ    : , , ,  บาท 

 

. . เงือนไข (จาํนวนเงินทนุของโครงการ)   : 

บรษิัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินกว่าจาํนวนเงินทนุของโครงการไดท้ังนป็ีนจาํนวนเงินไม่เกิน  ลา้นบาท 

 

. . มลูค่าทีตราไวต้่อหน่วย     :  บาท 

 

. . จาํนวนหน่วยลงทุน     : , ,  หน่วย 

 

. . ราคาของหน่วยลงทนุทีเสนอขายครงัแรก   :  บาท 

 

. . มลูค่าขนัตาํของการสงัซือครงัแรก   :  บาท  

รายละเอยีดเพิมเติม : 

 

. . มลูค่าขนัตาํของการสีงซือครงัถดัไป   :  บาท  

รายละเอยีดเพิมเติม : 

 

. . มลูค่าขนัตาํของการสงัขายคืน    : ไม่กาํหนด  

รายละเอยีดเพิมเติม : 

 

. . จาํนวนหน่วยลงทุนขนัตาํของการสงัขายคืน  : ไม่กาํหนด  

รายละเอยีดเพิมเติม : 

 

. . มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ   :  บาท  

รายละเอยีดเพิมเติม : 

 

. . จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขนัตาํ  :  หน่วย  

รายละเอยีดเพิมเติม : 

 

. . รายละเอยีดเพิมเติม : 
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. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ

พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ ลงทุนใน

หลักทรัพยห์รอืทรัพยสิ์นอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทุน : 

 

. . วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

โครงการมีวตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพนัต่อเนืองของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทงันีโครงการจะ

นาํเงินทไีดจ้ากการระดมเงินจากผูล้งทุนไปลงทุนในตราสารทนุ ตราสารหนีระยะสนั สญัญาฟิวเจอรส์ สญัญา ซือขายล่วงหนา้ 

หรือหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามทีคณะ กรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ซึงจะช่วยใหก้ารลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึน โดยจะ เนน้การลงทุนใน

หลกัทรพัยป์ระเภทหุน้สามญัของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

 

. . ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม : 

 

. . ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ : 

 

. . ประเภทกองทนุตามการลงทนุในต่างประเทศ :  

กองทนุทีลงทนุแบบไม่มีความเสียงต่างประเทศ การกาํหนดสดัส่วนการลงทนุในต่างประเทศ : 

 

. . นโยบายการกูย้ืม (ถา้มี) : 

 

. . การลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 

. .  วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้ : การเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) 

มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : 

 

. .  วิธีการในการคาํนวน Global Exposure limit : 

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน สมมติฐานทีใชใ้นการคาํนวณ : 

. ระดบัความเชือมนั (confidence level) รอ้ยละ 

. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วนัทาํการ 

. ขอ้มูลยอ้นหลังทีใชใ้นการ (observation period) ไม่ตาํกว่า วันทาํการ ประเภทของ VaR ทีบริษัทจัดการใชใ้นการบริหาร

และควบคมุความเสียง : วิธีการวดัมลูค่าความเสียงดา้นตลาด : 

 

. . การลงทุนในตราสารทีมีสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ 
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. . กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีวดั (active  management) 

 

3.9. ดชันีชวีดั/อา้งอิง (Benchmark) : 

หมายเหต:ุ 

เกณฑม์าตรฐานทีจะใชว้ัดเพือเปรียบเทียบกับผลการดาํเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%): .  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึงอยู่ภายใต้ 

กรอบนโยบายการลงทุนทีกาํหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวันทีมี 

การเปลียนแปลงตัวชีวัด คาํอธิบายเกียวกับตัวชีวัดและเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์อง 

บรษิัทจดัการ ภายในเวลาทผีูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตวัชีวดัเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบริษัทจดัการ ลงทุน 

และ/หรือ ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกบัมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

และ /ห รือ  การ เปลียนแปลงตัวชีวัด ในการใช้เป รียบเทียบในกรณีทีผู้ออกตัวดัชนีของตัว ชีวัด ไม่ ได้จัดทําห รือเปิดเผย 

ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน 

การประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลาทผีูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้

 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ :จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

 

3.11. รายละเอยีดเกียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว มีนโยบายการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างๆ ดงันี 

1. ลงทุนในหุน้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดหลักทรพัยใ์หม่ (MAI)โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่ นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม โดยการดาํรงอตัราส่วนดงักล่าวมิใหน้าํมาใชบ้งัคบัในช่วงระยะ เวลาที

กองทนุมีความจาํเป็นตอ้งรอการลงทนุ หรือเตรียมสภาพคล่องเพือการดาํเนินงานของกองทนุ เช่น ในช่วงระยะเวลา 14 วนัแรก

นับแต่วันทีไดจ้ดทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสินอายุโครงการหรือในกรณีทีเกิด 

สภาวการณไ์ม่ปกติหรือมีความจาํเป็น เช่น ความผนัผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นตน้ ทังนีบริษัทจะรายงานการไม่ดาํรง 

อตัราส่วนดงักล่าวแก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

2. อนึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) เพือป้องกันความผนัผวน 

ของราคาตลาด หรือมีซึงสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือการลดหรือป้องกันความเสียงความผันผวนของตลาดหรือเพือเพิม 

ประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ ตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3. กองทนุอาจดาํเนินการลงทุนในตราสารหนีตราสารทนุ สญัญาซือขายล่วงหนา้ หรือหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืน หรือการ หา

ดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามทีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทังนีสัดส่วนการลงทุน 
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ขึนอยู่กบัการตดัสินใจลงทนุของผูจ้ดัการกองทนุรวม ตามความเหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะนันๆ แลว้แต่กรณี 

3.12. รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ : 

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทนุ 

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทนุในประเทศ : 

 

บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ึงหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินทีมีผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญาเป็นกิจการทีจดัตงัขึนตามกฎหมาย 

ไทย ตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกาํกับ 

ตลาดทนุกาํหนด ดงันี 

 

ส่วนท ี1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้ (Share Warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือหุน้เพมิทุนทีโอนสิทธิได ้(TSR) 

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ีเกิดจากหลักทรพัยอ์า้งอิงไทยทีมีหลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็นหุน้หรอืใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอื

หุน้ (share warrants) 

1.1.5 ตราสารทนุอืนทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามทีสาํนกังานคณะ กรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด

เพมิเติม 

1.2 ตราสารแห่งหนีในประเทศ ไดแ้ก่ 

1.2.1 พนัธบตัร 

1.2.2 ตวัเงินคลงั 

1.2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4 ตวัแลกเงิน (B/E) 

1.2.5 ตวัสญัญาใชเ้งิน (P/N) 

1.2.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที์มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้

1.2.8 ตราสารหนีอืนทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกับตราสารหนีตาม 1.2.1  1.2.7 ตามทีสาํนกังานคณะ กรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด

เพมิเติม 

1.3 ตราสารกึงหนีกึงทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.4 ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants) 
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1.5 SN 

2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 

ทรพัยส์ินทีบรษิัทจดัการจะสามารถลงทนุไดต้ามขอ้ 1. ขา้งตน้ ตอ้งมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑท์ีครบถว้นดงันี 

2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงือนไขทีทาํใหผู้ล้งทนุมีภาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงินลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลียนมือได ้(รวมถึงกรณีทีเป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ทมีีเงอืนไขหา้มเปลียนมือแต่กองทนุไดด้าํเนินการใหม้ีการ

รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการทีกฎหมายกาํหนด หรือมีเงือนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.3 มีขอ้มลูเกียวกบัตราสารทีบรษิัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พือนาํมาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ย่างสมาํเสมอ 

และมีขอ้มลูราคาทีสะทอ้นมลูค่ายตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูทีเชือถือไดซ้งึจดัทาํตามหลกัวิชาการ

อนัเป็นทียอมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีออกตราสารดงักล่าวเพือชาํระหนีการคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าว ตอ้งมีการรบั

อาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี 

2.4.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือ บรษิัทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2.4.2 ธนาคารออมสิน 

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

2.4.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

2.4.6 ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

2.4.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

2.4.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1  2.4.7 

ทงัน ีการอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ังจ่ายหรือผูอ้อกตวัทงัจาํนวนรวมถึงดอกเบีย (ถา้มี) 

ตามทีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

2.5 การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขเพิมเติมดงันี 

2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives ตามทีระบุในส่วน ที 

6 ขอ้ 1 

2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์ินใดๆ ทรพัยสิ์นนนั ตอ้งเป็นทรพัยสิ์นทีกองทุนสามารถ

ลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึงกาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และ

เป็นทรพัยสิ์นทีสามารถเปลียนมือได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกับการลงทุนทีอาจทาํให้

กองทนุตอ้งรบัมอบทรพัยส์ินดงักล่าวไวใ้นหนงัสือชีชวนดว้ย 

2.5.3 ผูอ้อก SN ยินยอมใหก้องทนุสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอาย ุเมือ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4 ในกรณีทีเป็น SN ซึงเสนอขายในประเทศ บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ีขอ้ตกลงกับผูอ้อก SN ดงัต่อไปนีก่อนการ

ลงทนุ 

2.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทกุวนัท ี15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดือน ทงัน ีใน

กรณี ทวีนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมภายในวนัทาํการถดัไป 



กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

2.5.4.2 ในกรณีทีเกิดเหตกุารณท์ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยัสาํคญั ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรม

ของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 

 

ส่วนท ี2 : ทรัพยส์ินประเภทหน่วย CIS 

กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ ดงันี 

1. มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงินทัวไปในส่วนที 1 ขอ้ 

2.1 – 2.3 ดว้ย 

2. ในกรณีทีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใชก้ับการ 

ลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคาํทีลงทนุในทองคาํแท่ง) 

2.1 มีการลงทนุในทรพัยสิ์นซงึเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทีกองทนุสามารถลงทนุได ้

2.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมอืใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ

กองทนุนนั 

2.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมือใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบั 

ทรพัยส์ินทีเป็น SIP ของกองทนุนนั 

2.4 มีการลงทนุใน derivatives ทเีป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global exposure limit ของกองทนุนนั 

3. ในกรณีทีกองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมกองทนุรวมดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์

 

ส่วนที 3 : ทรัพยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ของผู้รับฝาก ดังนี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทอียู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10.สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

 

ส่วนท ี4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)  

การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี 

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบคุคลดงันีทสีามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 
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1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2 บรษิัทเงินทนุ 

1.3 บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

1.4 บรษิัทหลกัทรพัย ์

1.5 บรษิัทประกนัภยั 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7 กองทนุฟืนฟ ู

1.8 นิติบุคคลทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 

2. ตราสารทีใชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี 

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ใน

อนัดบั investment grade 

2.2 ตวัแลกเงิน ตัวสัญญาใชเ้งิน บัตรเงินฝาก หรือหุน้กู้ระยะสนัทีธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตงัขึน เป็นผูม้ีภาระผกูพนั ซงึมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

2.3 ตวัแลกเงิน หรือ ตวัสญัญาใชเ้งินที TSFC เป็นผูอ้อก ทีมีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตวัไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตวั และเป็น

ตวัทีถึงกาํหนดใชเ้งินเมือทวงถามหรือเมือไดเ้ห็น 

2.4 ตวัแลกเงิน หรือ ตวัสญัญาใชเ้งินทีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัทีออก ซงึมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดงันี 

2.4.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทไีดม้าจากการ

จดั credit rating ระยะสนัดว้ย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

2.5 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีขอ้มูลราคาทีน่าเชือถือ และ

อา้งอิงไดซ้งึมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดงันี 

2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสัน

ดงักล่าวตามท ีCRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนีหรือทีมีขอ้มูลราคาทีน่าเชือถือและ

อา้งอิงไดซ้งึมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง ดงันี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะสัน

ดงักล่าวตามท ีCRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์ินอนืตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิมเติม 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหนีของ reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั 

4. ขอ้กาํหนดเพิมเติมทบีรษิัทจดัการตอ้งปฏิบตัิสาํหรบัการลงทนุใน reverse repo 
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4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกาํหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 หา้มนาํหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซอืไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยว์่าดว้ย หลักเกณฑ ์

เงอืนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซอื ณ วนัเรมิตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตามวิธีการ ดงันี 

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซอื > (ราคาซือ x (1 + discount rate)) 

ทงันรีาคาซือ = ราคาทีกองทนุชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงเป็นค่าซือหลกัทรพัย ์หรือตราสารตาม reverse repo 

4.4 การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซอื ณ สินวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี 

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซอื > (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซือ ณ สินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการตอ้งเรียกใหคู้่สญัญา

โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรพัยห์รือตราสารทีสามารถใชใ้นการทาํ reverse repo ให้แก่ กองทุน เพือให้มูลค่ารวมของ

หลักทรพัยห์รือตราสารทีซือและทรพัยสิ์นทีโอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง กล่าว ภายในวันทาํการถัดจากวนัทีมูลค่า

หลกัทรพัยห์รือตราสารทีซอืลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณี ตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผลลพัธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซอื ณ สินวนั มีมลูค่านอ้ยกว่ามลูคา่ 

reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของ ราคาซือ แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า 

และมีการกาํหนดเรืองดังกล่าวไวใ้นสญัญาซึงไดก้าํหนดโดยพิจารณาถึง ปัจจยัความเสียงของคู่สญัญา (counterparty risk) 

แลว้ บรษิัทจดัการจะไม่ดาํเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้

4.5 การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงันี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซือรวมกบัผลประโยชนที์กองทนุพงึไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัทมีีการคาํนวณ 

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย

เดียวกันและมีขอ้ตกลงกาํหนดให้สามารถบังคับชาํระหนีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงจากหลักทรพัย ์หรือตราสารทีซือหรือ

ทรพัยส์ินทีโอนตาม 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมทีเกิดจาก reverse repo รายการอืนได ้

4.6 discount rate ทนีาํมาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึนโดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสียงของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรือ

ตราสารทีซอืแลว้ 

 

ส่วนท ี5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย ์(Securities lending) 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ ดงันี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทีคู่สญัญาดงักล่าวกระทาํการ

ในฐานะตวัแทนของผูย้ืม ผูย้ืมตอ้งเป็นบุคคลดงันีทสีามารถประกอบธุรกิจหรอืดาํเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทนุฟืนฟ ู
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1.4 ธนาคารเพือการนาํเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนาคารพาณิชย ์

1.6 บรษิัทเงินทนุ 

1.7 บรษิัทหลกัทรพัย ์

1.8 บรษิัทประกนัชีวิต 

1.9  กองทนุส่วนบุคคลทีมีมลูค่าทรพัยส์ินของผูล้งทนุแต่ละรายจตงัแต่ 1 ลา้นบาทขึนไป 

1.10 กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอืนตามทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิมเติม 

2. หลกัทรพัยที์ใหย้ืม ตอ้งเป็นหลกัทรพัยที์อยู่ในระบบรบัฝากหลักทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยที์ธนาคาร

แห่งประเทศไทยทาํหนา้ทีเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์

3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บรษิัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงันี 

3.1 ดาํเนินการใหม้ีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้ืมเพือเป็นประกนัการใหย้ืมหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกันดงันี 

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสนัทีธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร ทีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตงัขึนเป็นผูม้ีภาระผกูพนั 

3.1.4 ตวัแลกเงินหรือตวัสญัญาใชเ้งินที TSFC เป็นผูอ้อก ทีมีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตวัไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตวัและเป็น

ตวัทีถึงกาํหนดใชเ้งินเมือทวงถามหรือเมือไดเ้ห็น 

3.1.5 ตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใชเ้งินทีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัทีออก ซงึมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง ดงันี 

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไดม้าจาก

การจดั credit rating ระยะสนัดว้ย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.6 ตราสารหนีทมีี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7 หนงัสือคาํประกนัทีธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพือเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ 

3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ทีมีรายชอือยู่ในดชันี SET50 ทงันีในกรณีทีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทนุใน ตราสารทุน กองทนุ

จะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ดาํเนินการใหก้องทนุมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลกัประกันตาม 3.1 หรือดาํเนินการโดยวิธีอืนซงึจะมีผลใหบ้รษิัทจดัการ

สามารถบงัคบัชาํระหนีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มนาํหลกัประกันตาม 3.1 ทกีองทนุมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันนัได ้เวน้

แต่เป็นการบงัคบัชาํระหนี ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยน์นัเอง 

3.4 ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สินวนั > 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใหย้ืม 

3.5 ในกรณีทีหลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้าํเงินสดดงักล่าวไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดงันี 
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3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

3.5.2 บตัรเงินฝากหรือตวัสญัญาใชเ้งิน ดงันี 

3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ ตวัสญัญาใชเ้งินที ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารทีมีกฎหมาย เฉพาะจัดตงัขึนเป็นผูม้ี

ภาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัวสัญญาใชเ้งิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํหนดวันใชเ้งินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตวัทีถึง

กาํหนดใชเ้งินเมือทวงถามหรือเมือไดเ้ห็น 

3.5.2.3 ตวัสญัญาใชเ้งิน ทีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัทีออก ซงึมี credit rating อย่างหนึงอย่างใด ดงันี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทไีดม้าจาก

การจดั credit rating ระยะสนัดว้ย 

3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลักษณะและสาระสาํคัญของสัญญา ใหใ้ชส้ัญญาทีมีลักษณะและสาระสาํคัญของสัญญาตามประกาศสาํนักงานคณะ 

กรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยข้อกาํหนดเกียวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรพัยแ์ละ 

หลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์

 

ส่วนท ี6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  

ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี 

1.ประเภท underlying 

derivatives ทกีองทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งมี underlying เป็นอตัราแลกเปลียนเงิน 

ในกรณีที derivatives อา้งอิงกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ 

ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (future price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็น 

องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทียอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 

 

2. เงอืนไขการลงทุนบรษิัทจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมือ 

2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน 

โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดงันี 

2.2.1 Derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดงันี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็น ธพ. ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะ จดัตงัขึน 

ตวัแทนซือขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives 

2.3 ในกรณีทีจะตอ้งมีการชาํระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินคา้นันตอ้งเป็นทรัพยส์ินทีกองทุน 
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สามารถลงทุนได ้ทงันไีม่ว่ากองทนุจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหนา้ทีส่งมอบสินคา้นนัก็ตาม  

3.หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นทีเพียงพอต่อการชาํระหนีตามภาระผูกพนั (cover rule) บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยส์ิน

ของกองทนุทีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนทีเพยีงพอต่อภาระทีกองทนุอาจตอ้งชาํระหนีตามขอ้ตกลงเมอื derivatives 

สินสดุลงไวต้ลอดเวลาทีไดล้งทนุใน derivatives นนั และเป็นไปตามทีสาํนกังานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

4.หลกัเกณฑเ์พิมเติมสาํหรบัการลงทุนทีมีวตัถปุระสงคเ์พอืการลดความเสียง 

ในกรณีทีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียงการลงทุนใน 

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 5.หลกัเกณฑเ์พิมเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC 

derivatives 

บรษิัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี 

5.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึงคาํนวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัที 15 และวนัสดุทา้ย 

ของแต่ละเดือน ทงันี ในกรณีทีวนัดังกล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมภายในวนัทาํ

การถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเกิดเหตกุารณท์ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึงคาํนวณและแจง้ 

มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ใหบ้รษิัทจดัการทราบทนัที 

5.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมอืบรษิัทจดัการรอ้งขอได ้

6. หลกัเกณฑเ์พิมเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิัทจดัการตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขดงันี 

6.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพอืการลดความเสียงเท่านนั 

6.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทมีีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดงันี 

6.2.1 Credit Default Swap : ซึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกับความสามารถใน 

การชาํระหนีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นนั โดยคู่สญัญาทีอยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสียงมีภาระผูกพนั

ทจีะตอ้งชาํระเงินตามขอ้ตกลงซือประกันความเสียงเมอืเกิด credit event ขึนโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือประกนัความเสียงครบ 

กาํหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสินสุดในวนัครบกาํหนดตามปกติ) ทังนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง

รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึงกาํหนดใหผู้ข้ายประกันความเสียง มี

หนา้ทีชาํระหนีเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ เมือ

เกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม obligation ซึงจะมีการชาํระราคากันเฉพาะในส่วนของ 

สินทรพัยร์ายนนั แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมือเกิด credit event ขึนกบั obligation ทกุรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 

Default Swap) 

6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือประกันความเสียงของสินทรพัยอ์า้งอิงทีเกิดจากการลด 

ลงของผลตอบแทนทีจะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเสียงมีภาระผูกพนัทีจะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที 

หรืออตัราลอยตวัทีอา้งอิงกับอตัราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถา้มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง 

เพือแลกกับการทีผูซื้อประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง 

ใหก้บัผูข้ายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

6.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา 
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มาตรฐานอืนตามทีสาํนกังานยอมรบั ซงึมีขอ้ตกลงทีมีลกัษณะดงันี 

6.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยห์รือกฎหมายอืน

6.3.2ไม่มีขอ้กาํหนดทีทาํใหสิ้ทธิทีกาํหนดไวใ้นตราสารแห่งหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหนา้ที credit derivatives นนัอ้างอิง 

เสือมเสียไป 

6.3.3 ไม่มีขอ้กาํหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทนุในต่างประเทศ : 

 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน เพือเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม : 

 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน เพือเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

ส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1  ตราสารภาครฐัไทย  ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2  หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่จาํกัดอตัราส่วน 

3  เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

 ทผีูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ   

 อย่างใดอย่างหนงึ ดงัน ี

 3.1 มี  credit rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ

investment grade 

 3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะ   

 เงินฝากหรือตราสารทรีฐับาลเป็น ประกนั 

 ไม่เกิน 20% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

4  ตราสารทมีีลกัษณะครบถว้นดงัน ี

 4.1 เป็นตราสารหน ีตราสารกึงหนีกึง ทุน SN   

 ทีผูอ้อกจดัตงัขึนตาม กฎหมายไทย  

หรือสาขาธนาคาร พาณิชยต์า่งประเทศ 

ทไีดร้บัอนญุาต 

ใหป้ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยใ์น 

ประเทศไทย 

 4.2 เป็นตราสารทมีีลกัษณะอย่างใดอย่าง  

 หนงึดงัน ี

 4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีน 

 4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ  

 ทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

 4.2.3ในกรณีทเีป็นตราสารทมีีกาํหนดวนั 

ชาํระหนี < 397 วนันับแต่วนัทีลงทุน และ 

ไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ี 

ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 

บุคคลดงัน ี

 4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

 4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 

 4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 4.2.3.4 ธนาคารเพอืการเกษตรและ 

สหกรณก์ารเกษตร 

 4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

 4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนาํ เขา้

แห่งประเทศไทย 

 4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 4.2.3.9 บล. .  เสนอขายในประเทศไทย 

 .  มี credit rating อยู่ในระดบั 

investment grade 

 ไม่เกินอตัราดงันีแลว้  

แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

 (1) 10% หรือ 

 (2) นาํหนกัของ ตราสาร 

ทลีงทนุใน benchmark +  

5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

 .  ในกรณีทเีป็นตราสารทีมีกาํหนดวนั  

ชาํระหนี >  วนันบัแต่วนัทลีงทุนตอ้งขนึ 

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated  

market 

 4.3 เสนอขายในประเทศไทย 

 4.4 มี credit rating อยู่ในระดบั 

investment grade 

 4.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนั 

ชาํระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทุนตอ้งขนึ

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 

market 

 

5 ทรพัยส์ินดงัน ี

5.1 ตราสารทนุทจีดทะเบียนซือขายใน 

กระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผู้

ลงทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตรา

สารทนุ ทีผูอ้อกตราสารอยู่ระหวา่ง

ดาํเนินการแกไ้ข เหตุทีอาจทาํใหม้ีการ

เพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซื์อขายใน 

SET) 

5.2 ตราสารทนุทีออกโดยบรษิัททจีดัตงั

ขึน ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ต่างประเทศ ซงึหุน้ของบรษิัทดงักล่าวซือ

ขาย ในกระดานซือขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่

รวมถงึบรษิัท ทีอยู่ระหวา่งดาํเนินการ

แกไ้ขเหตทุีอาจ ทาํใหมี้การเพกิถอนหุน้

ออกจากการซือขาย ใน SET) 

 5.3 หุน้ทีอยู่ในระหวา่ง IPO เพอืการจด 

ทะเบียนซอืขายตาม 5.1 

 รวมกนัไม่เกินอตัรา 

 ดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสงู 

กว่า 

 (1) 10% หรือ 

 (2) นาํหนกัของ ทรพัยสิ์น

ใน benchmark + 5% 
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์ินดังนี ไม่มีข้อกาํหนดเกียวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่ 

สญัญาแลว้แต่กรณี 

. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 

2.derivatives on organized exchange 

 

ส่วนท ี2 : อตัราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษิัท 

ทกุบรษิัททอียูใ่นกลุ่มกจิการ 

เดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญา 

ในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัท 

ดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึงดงันีแลว้ 

แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยส์ิน

ทลีงทนุใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกับ group limit 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพอืการดาํเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.4 DW ทมีี Issuer rating อยู่ในระดบั 

Investment grade 

5.5 ธุรกรรมดงันีทคีู่สญัญามี credit 

rating อยู่ในระดบั investment grade 

reverse repoOTC derivatives 

6 ทรพัยส์ินอนืนอกเหนือจากทีระบใุนขอ้  

- ขอ้  (SIP) 

รวมกนัไมเ่กิน % 
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ส่วนท ี3 : อตัราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตวั   แลกเงิน (B/E) หรือตวัสญัญาใชเ้งิน (P/N) 

ทนีิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล 

ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย หรือคู่ สญัญา 

ดงัน ี

 1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทมี ี

กฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

 1.2 ธนาคารพาณิชย ์

 1.3 บรษิัทเงินทุน 

 1.4 บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์   

1.5บรรษัทตลาดรองสินเชอืทอียูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินทกีองทนุไดร้บัโอน 

กรรมสิทธิ มาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

 - รวมกนัไม่เกิน 45%  

เฉลียในรอบปีบญัชีเวน้  

แต่เป็น MF ทมีีอาย ุ

โครงการนอ้ยกว่า  ปี 

ใหเ้ฉลียตามรอบอาย ุ

กองทนุ 

 - อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั 

MF ทอีายกุองทนุคง 

เหลือ นอ้ยกว่าหรือ 

เท่ากบั  เดือน ทงันีเฉพาะ 

MF ทมีอีายโุครงการ 

มากกวา่หรือ เท่ากบั 1 ปี 

2  ทรพัยส์ินดงัน ี

 2.1 B/E P/N หรือ SN ทีมีเงือนไข  

หา้มเปลียนมือแต่ MF ไดด้าํเนินการ 

ใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งใน 

ตราสารไดต้ามวิธีการทกีฎหมาย กาํหนด 

หรือมีเงือนไขให ้MF สามารถขายคืน 

ผูอ้อกตราสารได ้

 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงนิฝาก 

ทมีีระยะเวลาการฝากเกนิ 12  เดอืน 

 2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน ี(ขอ้

นีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทนุรวมปิด 

และกองทุน buy & hold ทลีงทนุใน B/E P/N 

SN เงินฝากหรือ ตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก 

ทมีีอายไุม ่เกินอายกุองทนุหรือรอบการลงทนุ 

ของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives  

 รวมกนั ไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

เพอืใหท้รพัยส์ินดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบั

อายุกองทนุ) 

3  reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4  securities lending  ไม่เกิน 25% 

5  total SIP ซงึไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้   

ในตอนท ี1.1 : อตัราส่วนการลงทนุ สาํหรบั 

MF ทวัไป ของส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุ

ทคีาํนวณตามผูอ้อก ทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา 

(single entity limit) แต่ไม่รวมถงึ 

ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN ทีม ี

ลกัษณะครบถว้น ดงัน ี

 5.1 มีลกัษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ ขอ้   

ในตอนท ี1.1 : อตัราส่วนการลงทุนสาํหรบั 

MF ทวัไปของส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทุน

ทคีาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา 

(single entity limit) 

 5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า 

investment grade หรอืไมม่ี credit rating 

 รวมกนัไม่เกิน 15% 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

6  derivatives ดงันี 

 6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท ี

 มีวตัถปุระสงคเ์พือลดความเสียง (hedging) 

 ไม่เกินมลูค่าความเสียงท ี

มีอยู ่

  6.2 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ทมีิใช่

เพอืลดความเสียง (non- hedging) 

 6.2.1 กรณี MF ไม่มกีารลงทนุแบบซบัซอ้น 

 Global exposure limit 

จาํกดั net exposure ที

เกิดจากการลงทนุใน 

derivatives โดยตอ้งไม่

เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีขอ้กาํหนดเกียว 

กบั Product limit 
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ส่วนที 4 :  อตัราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น  อตัราส่วน 

1  หุน้ของบรษิัทรายใด   

รายหนงึ 

 ทกุกองทนุรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ.รายเดียวกนั ตอ้งมจีาํนวนหุน้ของ    

บรษิัทรวมกนั < 25% ของจาํนวนสิทธิออก เสียงทงัหมดของบริษัทนนั (ไม่นบัรวมการ 

ถือหุน้ของกองทนุวายภุกัษ์) 

2  ตราสารหนี ตราสารกึงหนี  

 กึงทนุ ของผูอ้อก 

รายใดรายหนงึ  

(ไมร่วมถึงตราสารหนีภาค 

รฐัไทย) 

 2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนสิีนทาํงบ การเงิน (financial liability)* ของผูอ้อกตราสารราย 

นนั ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการ เงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ โดย 

ไมใ่หน้บัรวมมลูค่าหนสิีนดงักลา่วของเจา้ หนีทีมีความเกียวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกู ้ยืมจากกิจการ

ทเีกียวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทงัน ีในกรณีทผีูอ้อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทเีปิดเผยไวใ้นงบการเงิน 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ** ใหใ้ช ้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การ 

ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีของ ผูอ้อกรายนนัเป็นรายครงั เวน้แต่ในกรณีทีผู ้

ออกตราสารไดม้ีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการ 

 

 2.2 ในกรณีทกีองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้น ีโดยเป็นตราสารทอีอกใหม่และมี credit rating 

อยู่ในระดบัตาํกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

ใหบ้ลจ.ลงทนุเพอืกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ.รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 

ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครงัเวน้แต่ กรณี

ทผีูอ้อกตราสารไดม้กีารยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็น ตราสารทอีอกโดยบคุคลดงัน ี

 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

 2. ธนาคารออมสิน 

 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 4. ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร 

 5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

 6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 

 7. ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่ง ประเทศไทย 

 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 9. บล. 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน  อตัราส่วน 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทมีีลกัษณะ ทาํนองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) หมายเหต ุ: 

* หนสิีนทางการเงิน (financial liability) ใหพิ้จารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผูอ้อกตราสาร

ดงักล่าวไดจ้ดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนนัโดยเป็นมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทกีาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพ

บญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล เช่น International 

Financial Reporting 

Standards (IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US 

GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครงัแรกของผูอ้อกตราสาร 

3  หน่วย CIS ของกองทุนใด

กองทนุหนึง 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี 

 (1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน 

 (1.1) มีขนาดเล็ก 

 (1.2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 

 (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 

ทงัน ีการคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน

ว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ทีแกไ้ขเพมิเติม 

 

ส่วนท ี5 : การดาํเนินการเมือทรัพยสิ์นทลีงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์ินทีลงทนุมีคณุสมบตัิทีเปลียนแปลงไปจนเป็น

เหตใุหข้าดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัยส์ินทีกองทนุสามารถลงทนุไดอ้ีกต่อไป บรษิัทจดัการตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 

(1) จดัทาํรายงาน โดยระบอุายเุฉลียของทรพัยสิ์นทีลงทนุดงักล่าว และสาเหตทีุไม่สามารถดาํรงอายเุฉลียของทรพัยสิ์นทีลงทุน

ดงักล่าวตามทกีาํหนด รวมทงัจดัส่งต่อสาํนกังาน และผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุรวมหรือคณะกรรมการกองทุนสาํรองเลียง

ชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วันทาํการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ สาํเนารายงานดังกล่าวไวท้ีบริษัท

จดัการ 

(2) จาํหน่ายทรพัยสิ์นทีขาดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วนั

นบัแต่วนัทีทรพัยส์ินนนัขาดคณุสมบตัิ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี 

(3) เมือบริษัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นทีขาดคณุสมบตัิหรือทรพัยสิ์นทีขาดคุณสมบตัิมี คุณสมบตัิเปลียนแปลงไปจน

เป็นไปตามหลกัเกณฑที์ กาํหนดแลว้ บรษิัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกียวกบัชอื จาํนวน อตัราส่วนการลงทนุในทรพัยสิ์น
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ดงักล่าว รวมถึงวนัทีไดจ้าํหน่ายทรพัยสิ์นนนัออกไปหรือวนัทีทรพัยส์ินมีการเปลียนแปลงคุณสมบตัิแลว้แต่กรณีและใหจ้ัดส่ง

รายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทงัจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทเีกิดกรณีดงักล่าว 

 

2. ในกรณีทีทรพัยส์ินในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกาํหนดแต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิม บรษิัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี 

( ) จัดทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จาํนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีทรพัยสิ์นขาดคุณสมบัติ และจดัส่ง

รายงานต่อผูด้แูลผลประโยชนห์รือคณะกรรมการ กองทนุสาํรองเลียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน  วนัทาํการนบั แต่วนัทีเกิดกรณี

ดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท้ีบรษิัทจดัการ 

( ) ไม่ลงทนุเพิมเติมในทรพัยส์ินทีเกินอตัราส่วนการลงทนุจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ ลงทนุทีกาํหนด 

( ) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีกาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่

เกินระยะเวลาดงันี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้  ในส่วนนี 

(ก)  วนันบัแต่วนัสินรอบระยะเวลาบญัชีในกรณีทีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามประเภท ทรพัยสิ์น สาํหรบั

การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตวัแลกเงินหรือตวัสญัญาใชเ้งิน ตามขอ้  ใน ส่วนที  

(ข)  วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอืนใด นอกเหนือจากกรณีตาม ( ) (ก) 

( ) เมือบริษัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกาํหนดแลว้ บริษัทจัดการตอ้งจดัทาํรายงาน ขอ้มูล

เกียวกับชอื จาํนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัยส์ินดงักล่าว รวมถึงวนัทีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนแลว้

จดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ภายใน  วนัทาํการนบัแต่วนัทีมีการแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุนนั 

( ) ในกรณีทีกองทุนมีหุน้ของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียใน กิจการที

ลงทุน (concentration limit) ตามทีกาํหนดในส่วนที  นอกจากการปฏิบัติตาม ( ) ( ) ( ) และ ( ) แลว้ บริษัทจัดการตอ้ง

ดาํเนินการดงันีดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จาํนวนทีเกินอตัราส่วนการลงทนุ เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัการ ผ่อนผนัจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอาํนาจควบคุม หรือยืนคาํขอผ่อนผันการทาํคาํเสนอซือในกรณีทีทรพัยส์ินเป็นหุน้ของ

บริษัทจดทะเบียน และการไดม้าซงึหุน้ของบริษัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท นันจนถึงหรือขา้ม

จุดทีตอ้งทาํคาํเสนอซือ 

 

. ในกรณีทีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกาํหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนีจนเป็นเหตใุหไ้ม่ เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้  ในส่วนนี โดยอนโุลม 

( ) กรณีทีกองทนุมีการลงทนุหรือไดส้ิทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีมีอยู่เดิมนนั 

( ) กรณีทีกองทนุไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบรจิาค 

 

. ในกรณีทีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาํเป็นอืนใดทาํใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพือใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีกาํหนดในขอ้ ( ) หรือขอ้ ( ) (ข)หรือบรษิัทจดัการมคีวามเห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชนต์อ่ผู้
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ลงทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึง ประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นสาํคญั

และตอ้งส่งรายงานเกียวกับการดาํเนินการของบริษัทจดัการในเรื'องดงักล่าวต่อ สาํนักงานก.ล.ต. ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูด้แูล

ประโยชนข์องกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาทีตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม หลกัเกณฑด์งักล่าว ทงัน ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าว

ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถดาํเนินการโดย วิธีการเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการแทนได ้

 

ส่วนท ี6 : การดาํเนินการเมือการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการตอ้ง

ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) จัดทาํรายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทังเหตุผลทีทาํใหม้ีการลงทุน ไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทงัจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายในภายใน 3 วนัทาํการนบั

แต่วนัทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท้ีบรษิัทจดัการ 

(2) ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาํเนินการเปลียนแปลงประเภทของ

กองทนุ ทงัน ีตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนใหบ้ริษัทจดัการ

ดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทนุของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบั แต่วนัทีสดัส่วนการลงทุน

ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการจะไดร้บัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนใหเ้ปลียนแปลงประเภท

ของกองทนุรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง บริษัทจัดการตอ้งจัดใหม้ีวิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลง

ทนุเดิมในการทีจะออกจากกองทนุรวมก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวิธีการ ดงักล่าวตอ้ง

มีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทงัเมือไดร้บัมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลียนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมแลว้ บริษัทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ

เปลียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีทีครบกาํหนด 90 วนันบัแต่วนัทีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุน แต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้ังคบั บริษัทจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมนนัเพิมเติม 

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit): 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

4.3. รายละเอยีดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอยีดเพิมเติม : 
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก: 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรก : 

- บรษิัทจดัการ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก : 

 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรกใหแ้ก่ประชาชนทวัไปในราคาหน่วยลงทนุทีเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย 

บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการได ้ทังนีเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท และ 

กาํหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรกไม่ต่ากว่า 7 วนั ตามวนัและเวลาทีระบุไวใ้นหนงัสือชีชวน โดยบรษิัทจดัการจะเสนอ 

ขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นบัสนนุฯ 

 

5.2.1 วิธีการขอรบัหนงัสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซือหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสือชชีวน

ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัทีผูล้งทนุควรทราบ พรอ้มทงัใบจองซือ/คาํสงัซือหน่วยลงทนุ คาํขอเปิดบญัชีไดท้ีทาํการ ทกุแห่งของบรษิทั

จัดการ และสถานทีติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือคืน ทุกวันในเวลาทาํการบริษัทจัดการจะจัดใหม้ีหนังสือชีชวน

ส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีทาํการทุกแห่งของ บริษัทจดัการและ ณ สถานทีติดต่อของผูส้นับสนุนฯ ทีใชใ้นการซือขายหน่วย

ลงทนุ 

 

5.2.2 วิธีการจองซือหน่วยลงทนุในครงัแรก 

(1) สาํหรบัผูท้ีไม่เคยมีบญัชีกองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ 

ผูจ้องซือสามารถจองซือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเองทีบรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุฯ ทงัน ีผูจ้องซอืจะตอ้งจองซือหน่วยลงทุน ไม่

ตาํกว่า 5,000 บาท (หา้พันบาทถว้น) โดยจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสังเปิดบัญชีกองทุนซึงมีคาํ 

เตือนเฉพาะสาํหรบัการลงทุน และมีขอ้ความตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

คาํสงัซือหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นาํใบคาํสังเปิดบัญชีกองทุน คาํสงัซือหน่วยลงทุนและเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็ม

จาํนวน พรอ้มหลักฐานซงึลงนามรบัรองความถกูตอ้งดงัต่อไปนี ไปทีบริษัทจดัการหรอืผูส้นบัสนุนฯ หรือทางโทรสารของบรษิัท 

จดัการ สาํหรบัผูส้งัซือหน่วยลงทุนทีมีบญัชีกองทุน ทงันี ผูส้งัซือหน่วยลงทุนทีมีบญัชีกองทุนสามารถส่งคาํสงัซือหน่วยลงทุน 

ทางโทรสาร พรอ้มสาํเนาเอกสารแสดงตนทีรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือเอกสารสาํคญัแสดงถึงการทาํนิติกรรมของนิติบุคคล 

(แลว้แต่กรณี) ใหบ้ริษัทจดัการทางโทรสารดว้ย ทงันี ผูส้งัซือหน่วยลงทุนทีมีบญัชีกองทุนสามารถส่งคาํสังซือหน่วยลงทนุทาง 

โทรสาร พรอ้มสาํเนาเอกสารแสดงตนทีรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรือเอกสารสาํคญั 

 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา สาํเนาบตัรประชาชน 

(2) สาํหรบัผูท้ีมีบญัชีกองทนุอนืภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการแลว้ 
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ผูจ้องซือทีมีบญัชีกองทุนภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการแลว้ สามารถซือกองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว ไดท้ีบรษิัท 

จดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ ทีไดเ้ปิดบญัชีไว ้ระบเุลขทีผูถื้อหน่วยและ กรอกขอ้ความออืนๆ ในใบคาํสงัซือใหค้รบถว้นชดัเจน ทงันผีู้

จองซือจะตอ้งจองซือหน่วยลงทนุไม่ต่ากว่า 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) 

 

. .  การรบัชาํระเงินและการเก็บรกัษาเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุ 

ในการจองซอืหน่วยลงทนุครงัแรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปิดใหบ้ริการสบัเปลียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนและไม่รบั 

โอนหน่วยลงทุนทีผูจ้องซือประสงคจ์ะสับเปลียนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอืน (บริษัทจัดการตน้ทาง) เพือมาลงทุนใน 

กองทนุรวมของบรษิัทจดัการ (บรษิัทจดัการปลายทาง) ทงัน ีในการชาํระเงินค่าจองซือ ผูจ้องซือหรือสงัซือสามารถชาํระเงิน ได ้

โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

( ) กรณีทีจองซือผ่านบรษิัทจดัการผูจ้องซอืสามารถชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุเป็นเงนิสดไดที้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารแลนด ์เเอนด ์เฮา้ส ์จาํกัด (มหาชน) หรือเช็ค หรือดราฟต ์โดยเช็คหรือดราฟตด์งักล่าวจะตอ้งลง วนัที ทีจองซอืและขีด

ครอ่มเฉพาะสงัจ่ายบญัชีออมทรพัยใ์นนาม “บลจ.เอ็กซส์ปรงิ เพอืบญัชีจองซือกองทุนเปิด” 

 

( ) กรณีทีจองซือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนอืน ผูจ้องซือสามารถชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ 

ดราฟต ์โดยจะตอ้งลงวันที ทีจองซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายบัญชีออมทรัพยใ์นนาม “บลจ.เอ็กซส์ปริง เพือบัญชีจองซือ 

กองทนุเปิด” 

 

เมือสาํนกังานผูร้บัคาํจองซือขา้งตน้ไดร้บัชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจากผูจ้องซือแลว้สาํนักงานผูร้บัคาํสงัซือดงักล่าวจะออก 

หลักฐานการรบัคาํสังซือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานการชาํระเงิน ทังนี การจองซือหรือการสงัซือ 

หน่วยลงทุนจะสมบูรณก์็ต่อเมือบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าจองซือหรือค่าสังซือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแลว้และสิทธิของผูถื้อ 

หน่วยจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนไดบ้ันทึกขอ้มูลการซือหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วย 

ลงทุนแลว้เท่านนัในกรณีทีเช็คหรือดราฟตด์ังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผูส้นบัสนุนฯหรือบริษัทจดัการจะดาํเนินการยกเลิก 

รายการสงัซือนนั และแจง้ใหผู้ส้งัซือทราบ 

 

บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบใหผู้จ้องซือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน ผู ้

จองซือหน่วยลงทุนทีไดช้าํระเงินค่าสงัซอืหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทุนนนัได ้เวน้แต่ 

จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุฯ หากมีดอกเบียรบัเกิดขึนในบญัชีจองซือหน่วยลงทนุตามทีระบุไวใ้นขอ้ ( ) 

- ( ) ทางบรษิัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 

 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสังซือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือหน่วยลงทุน โดยทาง 
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ไปรษณียภ์ายใน  วนัทาํการถดัจากวนัสินสดุระยะเวลาการเสนอขายครงัแรก หากบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัการทกัทว้งใดๆ จาก ผู้

ถือหน่วยลงทุนภายใน  วนั ทาํการนบัจากวนัทีทาํรายการทีระบุไวใ้นใบยืนยัน ทางบริษัทจดัการจะถือว่าการทาํรายการดัง 

กล่าวถกูตอ้งแลว้ 

 

. .  การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีการเสนอขายครงัแรกมีผูจ้องซือไม่เกิน  ลา้นหน่วย ผูจ้องซือหน่วยลงทุนจะไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 

จองซือ หลงัจากทีบรษิัทจดัการไดร้บัชาํระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแลว้ในกรณีทีมีการจองซือหน่วยลงทนุเกินกว่า 

มลูค่าโครงการ บรษิัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจาํนวนเงินทนุของโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ  ของจาํนวนเงิน 

ทุนโครงการหรือไม่เกิน  ลา้นบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนทีเกินกว่ามลูค่าโครงการจะอยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการโดย 

ใชห้ลกัการ “สงัซือก่อนไดก้่อน” ตามขอ้มลูทีไดมี้การบันทึกในระบบซือขายหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการในกรณีทีสงัซือพรอ้ม

กันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามจาํนวนหน่วยลงทุนทีสงัซอืโดยจาํนวนทีจดัสรรจะ เป็น

ทวีคูณของ  หน่วยตามจาํนวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่ แต่ทังนี บลจ. เอ็กซส์ปริง ขอสงวนสิทธิทีจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุน 

หากกรณีทีมลูค่าทีไดร้บัการจดัสรรต่ากว่า ,  บาท หรือ  หน่วย 

 

. .  การคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุ 

บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีผูจ้องซือหน่วยลงทนุทเีสนอขายครงัแรก หาก

ปรากฏว่าเมือสินสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมครงัแรกแลว้ กองทนุรวมมีการจาํหน่ายหน่วยลงทนุ ให้

ผูล้งทุนไดไ้ม่ถึง  ราย เวน้แต่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีกาํหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะ ของ

กองทนุรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้าํนกังานทราบกรณีตามวรรคหนึงภายใน  วนั

นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 

 

บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือหน่วยลงทนุพรอ้มดอกเบีย (ถา้มี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรบัเงิน

ทผีูส้งัซือระบุไวใ้นใบคาํสงัเปิดบญัชีกองทุน หรอืตามทีแจง้แกไ้ขเพมิเติมในภายหลงั ใหแ้ก่ผูจ้องซือภายในหนึงเดือนนบั แต่วนั

สินสดุระยะเวลาเสนอขายครงัแรก หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว บริษัท

จดัการจะชาํระดอกเบียใหผู้จ้องซือหน่วยลงทุนในอตัราไม่ต่ากว่ารอ้ยละ .  ต่อปีนบัแต่วนัที'ครบกาํหนดเวลานนัจนถึง วนัที

บรษิัทจดัการชาํระเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุครบถว้น 

 

. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก : 

. . ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครงัแรก : 

- บรษิัทจดัการ 

-Internet 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

-Tele-bank 
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. . รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครงัแรก : 

บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนุนฯ และสาขาบรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีหนงัสือชีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ หนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มูล 

สาํคัญ ไว ้ณ ทีทาํการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานทีติดต่อของผู้สนบัสนุนฯ ทีใชใ้นการซือขายหน่วยลงทุน ทงันี 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชีชวนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบคาํสงัซือหน่วยลงทุน ใบคาํสงัเปิดบัญชีกองทุน ไดท้ี ทีทาํการ 

ทกุแห่งของบรษิัทจดัการ และสถานทีติดต่อของผูส้นบัสนนุฯทกุวนัในเวลาทาํการ 

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพือประโยชนก์ับ ) พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู ้

มีถนิฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือทีประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวม 

ถึงผูที้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือผูถ้ือ Green Card ที'ออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา ) นิติบุคคล รวมถงึ 

บริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซงึจดัตงัขึนภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว ) 

หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทงัในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ) ผูล้งทนุซงึติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งคาํสงัเกียว กบั

หน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงินเกียวกับหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทงันรีวมถึงผู ้ลงทนุ

ทใีชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีตงัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว ) กองทรพัยส์ินของบคุคลและ 

นิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้  –  

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงบัการสงัซือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรอืทาง 

ออ้ม สาํหรบัผูล้งทนุทีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

 

. .  การขอเปิดบญัชี 

) ผูส้นใจทีไม่เคยมีบญัชีกองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ 

ผูส้นใจสงัซือหน่วยลงทุนทีไม่เคยมีบญัชีกองทุนของบรษิัทจดัการจะตอ้งแสดงความจาํนงขอเปิดบญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการ 

หรือผูส้นบัสนนุฯ โดยจะตอ้งกรอกรายละเอียดในคาํสังเปิดบญัชีกองทนุซงึมีคาํเตือนเฉพาะสาํหรบัการลงทนุในกองทนุรวมหุน้ 

ระยะยาว และมีขอ้ความตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ใหค้รบถ้วนชดัเจนและ

ส่ง หลกัฐานประกอบคาํขอตามทีระบุไวใ้นหวัขอ้ . .  ) หรือ ทงันีผูส้งัซือหน่วยลงทุนทีมีบญัชีกองทุน สามารถส่งคาํสงัซอื 

หน่วยลงทนุทางโทรสารได ้

) ผูส้นใจทีมีบญัชีกองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการแลว้ 

ผูส้นใจสังซือหน่วยลงทุนทีเคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแลว้ สามารถซือกองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว ไดท้ี

บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ ทงันผีูส้นใจสงัซือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงนามในใบคาํสงัเปิดบญัชีซงึมีคาํเตือนเฉพาะสาํหรบัการ 

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และมีขอ้ความตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

ระบุเลขทีผูถื้อหน่วย และ กรอกขอ้ความอืนๆ ในใบคาํสงัซือและส่งหลกัฐานประกอบตามทีระบไุวใ้นหวัขอ้ . .  ) ต่อ บรษิัท

จดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ โดยไม่ตอ้งแสดงความจาํนงสงัเปิดบญัชีกองทนุ หรือ ทงันผีูส้งัซือหน่วยลงทนุทมีีบญัชีกองทนุ สามารถ

ส่งคาํสงัซือหน่วยลงทนุทางโทรสารได ้

 

. .  การสงัซือหน่วยลงทนุ 

ก) การสงัซือหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ 
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ผูส้งัซือสามารถสงัซือหน่วยลงทุนทีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ ไดทุ้กวนัทาํการระหว่างเวลาทาํการของธนาคารพาณิชย ์ใน 

ราคาขายหน่วยลงทุนทีคาํนวณจากมลูค่าต่อหน่วยลงทุน เพือใชใ้นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สินวันทาํการซือขาย

นนั ซงึเป็นราคาทรีบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ผูส้นใจซือหน่วยลงทนุสามารถสงัซือหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียด ใน

ใบคาํสงัซือหน่วยลงทุนและยืนพรอ้มชาํระเงินค่าสงัซือหน่วยลงทุนไดท้ีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนฯ ตามวิธีการทีระบุไว ้ใน

หวัขอ้ . .  สาํหรบัการสงัซือครงัแรกผูส้งัซือจะตอ้งสงัซือไม่ตาํกว่า ,  บาท (หนึงพนับาทถว้น) ในกรณีทีผูส้งัซือชาํระ เงิน

ค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต ์ภายหลังกาํหนดเวลารบัฝากเช็คเพือเรียกเก็บเงินภายในวนัเดียวกันของบริษัทจัดการ 

หรือแต่ละสาํนกังานของผูส้นบัสนุนฯ และสาขาทีสงัซือ หรือในกรณีทีเช็คหรือดราฟตด์ังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนั 

ทีสงัซือไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผูส้งัซือทาํการสงัซือหน่วยลงทุนในวนัทีบริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนฯ สามารถ 

เรียกเก็บเงินได ้และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ สินวันทีเช็คหรือดราฟต ์

สามารถเรียกเก็บไดท้งันีผูส้งัซือหน่วยลงทุนสามารถทาํการสงัซือหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่ตอ้งแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท 

จดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคาํสงัซอืใหถ้กูตอ้งและครบถว้นหลงัจากทีบริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนฯ ไดร้บัชาํระ 

เงินค่าซือหน่วยลงทุนจากผูส้ังซือแลว้ บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนฯ จะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสังซือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้

สงัซือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน และจะดาํเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว ้

ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสังซือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สังซือหน่วยลงทุนโดย 

ทางไปรษณียภ์ายใน 4 วนัทาํการถดัจากวนัสงัซือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการไม่ไดร้บัการทกัทว้งใดๆ จากผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัททีาํรายการทรีะบุไวใ้นใบยืนยนั ทางบรษิัทจดัการจะถือว่าการทาํรายการดงักล่าวถกูตอ้งแลว้ผู้ 

สังซือทีได้ชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสังซือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้ 

รบัอนญุาตจากบรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุฯ 

 

ในการชําระค่าซือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทีผู้ซือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึงเพือซือหน่วยลงทุน 

ของกองทุนเปิดอืนทีจดัการโดยบริษัทจดัการเดียวกันผูซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งชาํระดว้ยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนีกับบริษัท 

ไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหด้าํเนิน 

การในวิธีการอืนใด ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีซือหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะตอ้งแสดงความประสงค์ว่าจะใหบ้ริษัทจัดการสามารถสับ 

เปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอืนภายใตด้ลุพินิจของบริษัทจดัการ 

หรือทาํการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ เมือมีเหตุใหต้อ้งเลิกกองทุนรวมตามทีระบุไวใ้นขอ้ . โดยในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงค ์

จะโอนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนีไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอืน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึงอยู่ภายใต้การ 

บริหารของบริษัทจดัการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาํส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื'นใด 

ในการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง และหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจดัการของกอง 

ทุนปลายทางภายใน  วันทาํการนบัตงัแต่วนัถัดจากวนัทีบริษัทไดร้บัคาํสงัโอนออกจากผูถื้อหน่วยลงทุนทีสมบูรณแ์ลว้ หรือ 

ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วันทาํการถัดจากวันทีเกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทังนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ 

ในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามลาํดบั ดงัน ี

 

1) โอนใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวอืนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการก่อน (ถา้มี) หากในขณะนนั กองทุนรวมหุน้ระยะ 
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ยาวอืนของบริษัทจดัการมีมากว่า  กองทุน บริษัทจัดการจะสบัเปลียนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีมีความเสียงในระดับ 

ใกลเ้คียงกนั หรือตาํกว่าความเสียงของกองทนุรวมเดิมทที่านมีอยู่ก่อน 

 

2) โอนใหแ้ก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบริษัทจดัการอืน ซึงบรษิัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่ามีระดบัความเสียงในระดบัใกล ้

เคียงกนัหรือตาํกว่าความเสียงของกองทนุรวมเดิมทที่านมีอยู่ 

 

ข) การสงัซือหน่วยลงทนุโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

1) ผ่านบริการซือขายกองทนุทางโทรศพัทข์องบริษัทจดัการ 

เมือเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สังซือหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน 

(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งใหท้าง SMS ผ่านโทรศัพทม์ือถือ และ E-mail address ซึงจะสามารถใชใ้นการสงัซือ 

ขายหน่วยลงทุนในครงัต่อๆไปผ่านบรกิารซอืขายกองทนุทางโทรศพัทข์องบรษิัทจดัการโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพมิเติม 

ในการสงัซือหน่วยลงทนุในครงัต่อๆไป ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสงัซือหน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือขายกองทนุทางโทรศพัท ์ของ

บริษัทจดัการไดท้กุวนัระหว่างเวลา .  น. ถึง .  น.ของวนัถัดไปในการสงัซือหน่วยลงทนุผ่านบรกิารนี ผูถื้อหน่วย ลงทุน

จะตอ้งทาํรายการสงัซือหน่วยลงทุนใหเ้สร็จสมบูรณ์ภายในเวลาทีกาํหนดตามเงือนไขของแต่ละธนาคารทีผูถ้ือหน่วยลงทุน

ประสงคจ์ะใหต้ดัเงินค่าซือหน่วยลงทนุ ทงัน ีบรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีตารางกาํหนดเวลานีไวใ้หผู้ถื้อหน่วยลงทนุทีขอใช ้บรกิารนี 

ทราบการสงัซือหน่วยลงทุนภายในเวลาทีกาํหนดขา้งตน้ของวนัทาํการซือขายใหถื้อว่าเป็นการสงัซอืหน่วยลงทุนในวนัทาํการ

ซือขายนนั ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ สินวันทาํการซือขายซึงเป็นราคาทีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์แลว้การ

สงัซือหน่วยลงทนุหลงัเวลาทีกาํหนด หรอืในวนัหยุดทาํการซือขายใหถื้อเป็นการสงัซอืหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือขาย ถดัไป ใน

ราคาขายหน่วยลงทนุทคีาํนวณได ้ณ สินวนัทาํการซอืขายถดัไปซงึเป็นราคาทีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ใน กรณีผูส้งัซือ

ประสงคส์งัซือหน่วยลงทุนผ่านบริการซือขายกองทุนทางโทรศพัทข์องบริษัทจัดการ ใหผู้ส้งัซือติดต่อใชบ้ริการ ซือขายกองทุน

ทางโทรศพัทข์องบริษัทจดัการทีหมายเลขโทรศพัท ์ - -  โดยใหผู้ส้งัซือปฏิบัติตามขนัตอนการทาํ รายการทีไดร้บัฟัง

จากระบบซือขายกองทุนทางโทรศัพทห์รือทีระบุอยู่ในคู่มือการใชบ้ริการ ทีบริษัทจัดการจะแจง้ในอนาคต ซึงจะประกาศใน

(www.xspringam.com) หรือ ผูส้นับสนุนฯ จะหักเงินตามจาํนวนเงินทีสงัซือทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้งัซือทีไดร้ะบุไวใ้น

แบบคาํขอใชบ้ริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือ ตามทีไดแ้จง้แกไ้ขเพิมเติมในภายหลัง หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษัท

จดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ จะยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทนุนนัโดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูส้งัซือนนั ซงึผูส้งัซือสามารถทาํ

การสงัซือหน่วยลงทนุใหม่ไดถ้า้ตอ้งการการสงัซือหน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือขายกองทนุทาง โทรศพัท ์หากเกิดขอ้ผิดพลาดจาก

ระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กาํหนด (ถา้มี) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  วนั นบัจากวนัทีไดร้บัแจง้จากผูถื้อ

หน่วยลงทนุเอกสารใบบนัทึกรายการทีออกจากเครืองโทรสารของผูส้งัซือเป็นเพียงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน ไม่ใช่หลกัฐาน

ในการทาํรายการอย่างสมบูรณบ์รษิัทจดัการจะถือหลกัฐานทีปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุฯ เป็นหลกัฐานการทาํ

รายการทีสมบูรณ ์และใชอ้า้งอิงไดน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจดัการจะจดัส่งใบยืนยนัการสงัซอืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้

สงัซือหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียภ์ายใน  วนัทาํการถดัจากวนัทาํการซือขายหาก บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัการทกัทว้งใดๆ จาก
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ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน  วันทาํการนับจากวันทีทาํรายการทีระบุในใบยืนยัน ทาง บริษัทจัดการจะถือว่าการทาํรายการ

ดงักล่าวถกูตอ้งแลว้ 

 

) ผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

ผูถื้อหน่วยลงทุนทีประสงคจ์ะใชบ้ริการซือขายหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ต สามารถใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเทอรเ์น็ตสังซือ 

หน่วยลงทุนผ่านบริการซือขายหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการนีไดท้กุวนัตลอด  ชวัโมง โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุ

จะตอ้งทาํรายการสงัซือหน่วยลงทุนใหเ้สร็จสมบูรณ์ภายในเวลาทีกาํหนดตามเงือนไขของแต่ละธนาคารทีผูถ้ือหน่วยลงทุน

ประสงคจ์ะใหต้ดัเงินค่าซือหน่วยลงทุน ทงันี บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีตารางกาํหนดเวลานีไวใ้หผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีใชบ้ริการนี

ทราบ การสงัซือหน่วยลงทุนภายในเวลาทีกาํหนดขา้งตน้ของวนัทาํการซือขายใหถ้ือว่าเป็นการสงัซือหน่วยลงทุนในวนัทาํการ

ซือขายนนั ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ สินวันทาํการซือขายซงึเป็นราคาทีรบัรองโดยผูดู้และผลประโยชน ์แลว้การ

สงัซือหน่วยลงทนุหลงัเวลาทีกาํหนด หรอืในวนัหยุดทาํการซือขายใหถื้อเป็นการสงัซอืหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือขาย ถดัไป ใน

ราคาขายหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ สินวันทาํการซือขายถัดไปซึงเป็นราคาทีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ใน กรณี ผู้

สงัซือประสงคส์งัซือหน่วยลงทุนผ่านบริการซือขายหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจัดการ ใหผู้ส้ังซือติดต่อใช ้บริการ

ผ่านเครือข่ายอนิเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ (www.xspringam.com) โดยใหผู้ส้งัซือปฏิบตัิตามขนัตอนการทาํรายการตามทีได้

แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผูส้ังซือตอ้งระบุรหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านทีถูกตอ้งเพือเขา้สู่ระบบ จากนนัจึงเลือกรหัสบริการซือ

หน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขนัตอนการสงัซือ ระบบจะทบทวนการทาํรายการดงักล่าวและใหย้ืนยนัความถูกตอ้งเพือให้

รายการดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ ์

 

การสงัซือหน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือขายหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ สาํหรบัการสงัซือครงัแรกผูส้งัซือจะตอ้ง

สงัซือไม่ตาํกว่า ,  บาท (หนึงพนับาทถว้น) โดยไม่จาํกัดจาํนวนครงัต่อวนั หรือมลูค่าอืนๆ ทีบรษิัทจดัการจะแจง้ในอนาคต 

ซึงจะประกาศใน (www.xspringam.com) บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ จะหักเงินตามจาํนวนเงินทีสังซือจากบญัชีเงินฝาก

ของผูส้งัซอืทีไดร้ะบุไวใ้นแบบคาํขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือตามทีไดแ้จง้แกไ้ขเพิมเติมในภายหลงั หากเงินใน

บญัชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ จะยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทุนนนัโดยไม่หกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูส้ังซือ

นันเอกสารใบบันทึกรายการทีออกโดยเครืองพิมพข์องผู้สังซือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ เท่านัน ไม่ใช่

หลักฐานในการทาํรายการอย่างสมบูรณ์การสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริการซือขายหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ต หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดาํเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม 

แนวทางทีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด (ถา้มี) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วัน นับจากวันทีไดร้บัแจง้จากผูถื้อหน่วย 

ลงทนุ 

 

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทาํรายการทีสมบูรณ ์และใช ้

อา้งอิงได ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจดัการจดัส่งใบยืนยนัการสังซือหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ังซือหน่วยลงทุนโดยทาง 

ไปรษณียภ์ายใน  วนัทาํการถัดจากวนัทาํการซือขาย หากบริษัทจดัการไม่ไดร้บัการทักทว้งใด ๆ จากผูถื้อหน่วยภายใน  วนั 

ทาํการนบัจากวนัทีทาํรายการทีระบุไวใ้นใบยืนยนั ทางบรษิัทจดัการจะถือว่าการทาํรายการดงักล่าวถกูตอ้งแลว้ 
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. .  การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทนุ บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

) รบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนตามจาํนวนทังหมดทมีีคาํสงัซอืในวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนเวน้แต่กรณีตามขอ้ . .  ขอ้ . .  

ขอ้  หรอืขอ้  

) ขายหน่วยลงทนุตามจาํนวนทงัหมดทีมีคาํสงัซือหน่วยลงทนุในวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน และเพิมจาํนวนหน่วยลงทนุที 

ขายในวนัทาํการถัดจากวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ทังนีบริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สินวันทาํการซือขายหน่วยลงทุนนนัเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนเวน้แต่กรณีตาม

ขอ้  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้งัซือ โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินทีสงัซือและชาํระเต็มจาํนวน หารดว้ยราคา

ขาย ต่อหน่วยลงทนุ ณ วนัทีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ ไดร้บัชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุเต็มจาํนวนและภายในระยะเวลาที 

กาํหนด จาํนวนหน่วยลงทุนทีไดร้บัการจดัสรรจะคาํนวณเป็นตัวเลขทศนิยม  ตาํแหน่งและใชผ้ลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม  

ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที  ทงักรณีทีผูส้งัซือชาํระค่าซือหน่วยลงทนุเป็น เช็ค ดราฟต ์คาํสงัจ่ายเงิน และทาํการสงั ซอื

ภายในกาํหนดเวลารบัฝากเช็ค บริษัทจดัการจะคาํนวณหน่วยลงทุนและจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ังซือหน่วยลงทุน โดย ใช้

ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สินวันทาํการนนัเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ ในกรณีทีเช็คหรือดราฟตด์งักล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน

ได ้ในวนัทีสงัซือ ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผูส้ังซือทาํการสงัซอืหน่วยลงทุนในวนัทีบริษัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุฯ 

เรียกเก็บเงินได ้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ สินวันทีเช็คหรือดราฟตน์นัสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรณีที จาํนวน

เงินทีระบุในคาํสงัซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินทีชาํระ บริษัทจัดการจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนทีไดร้บั ชาํระเขา้

บญัชีเป็นเกณฑบ์ริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้งัซือหน่วยลงทุนตามทีสงัซือและไดร้บัค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวน

แลว้ ยกเวน้ในกรณีทีการสงัซือหน่วยลงทุนนันมีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจาํนวนหน่วยทีจดทะเบียน กับ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน ใหแ้ก่ผูส้งัซือตามสดัส่วนจาํนวนหน่วย 

ลงทนุทีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้งัซือ และบรษิัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือหน่วยลงทนุทีไม่ไดร้บัการจดัสรร พรอ้มดอกเบีย (ถา้ม)ี 

ใหผู้ส้งัซือตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีผูส่้งซือระบุไวใ้นการเปิดบญัชีกองทนุ 

) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงบัการสังซือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง 

ออ้ม กับ . ) พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูมี้ถินฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซงึรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

หรือทีประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือผูถ้ือ Green Card ทีออก 

โดยประเทศสหรัฐอเมริกา . ) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ส่วน เป็นตน้ซึงจัดตงัขึนภายใตก้ฎหมายของประเทศ 

สหรฐัอเมรกิา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว . )หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทงัในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

. ) ผูล้งทุนซงึติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งคาํสงัเกียวกบัหน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงินเกียวกบัหน่วย 

ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกาทงันี รวมถึงผูล้งทุนที'ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการทีตงัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการ 

ดาํเนินการดงักล่าว . ) กองทรพัยส์ินของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ .  – .  

 

. .  ขอ้จาํกดัการลงทนุ 

บรษิัทจดัการอาจปฏิเสธคาํสงัซือหน่วยลงทนุของผูล้งทุน ในกรณีดงัต่อไปนีโดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ 

(ก) คาํสงัซือทีจะมีผลใหผู้ล้งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่ารอ้ยละ  ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนคาํสีงซือโดยผู ้
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ลงทุนทีไม่มีสญัชาติไทยและมีภูมิลาํเนาหรือถินทีอยู่ในต่างประเทศทีมีมูลค่ามากกว่า  ลา้นบาท หรือเป็นผลใหผู้ล้งทุนดัง 

กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมลูค่ารวมกันมากกว่า  ลา้นบาท 

 

(ข) ในการซือหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัซอืหน่วยลงทนุใด ๆ  ทีบรษิัทจดัการไดพิ้จารณาแลว้ เห็น

ว่าการสงัซือดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา 

ของการลงทุนและ / หรือจาํนวนเงินของการสังซือดังกล่าว ทังนี เพือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนและผูถ้ือหน่วย 

ลงทนุ 

 

. .  การหยดุรบัคาํสงัซือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว 

บริษัทจัดการอาจหยุดรบัคาํสังซือหน่วยลงทุนเป็นการชวัคราวเมือบริษัทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าในบางสถานการณก์าร

รบัคาํ สงัซือหน่วยลงทนุต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบรหิารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรอืต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือ

ต่อ กองทุนทงันีเมือบริษัทจดัการเห็นควรใหก้องทุนหยุดรบัคาํสังซือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว หรือเห็นควรใหร้บัคาํสงัซือ

หน่วย ลงทุนไดต้ามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหนา้ไม่ตาํกว่า  วัน ในหนังสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย  ฉบับและติด

ประกาศดงั กล่าวไวท้ีบรษิัทจดัการ สาํนกังานและสาขาของผูส้นบัสนนุฯ 

 

ขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดัในการจดัสรรหน่วยลงทนุ ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุและขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง (ถา้มี) 

รายการขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง อย่างนอ้ยตอ้งมีขอ้กาํหนดแสดงว่าหากผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า หนึง

ในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที

เกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงราย 

เดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนทีถืออยู ่

 

. . การสงัซือหน่วยลงทนุ : 

 

. การรับซือคืนหน่วยลงทุน : 

. . ช่องทางการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ : 

-Internet 

-Tele-Bank 

- บรษิัทจดัการ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

 

. . รายละเอยีดช่องทางการรบัซือคืนหน่วยลงทนุเพิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะมิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทงันีเมือผูถื้อหน่วย 

สามารถขายคืนหรอืสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกไดเ้มือใดและดว้ยวิธีการใด บรษิัทจดัการจะปิดประกาศล่วงหนา้อย่างนอ้ยเป็น 
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เวลา  วันทีสาํนักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในการรบัซือคืน 

หน่วยลงทนุของกองทนุ บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

 

) รบัคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนตามจาํนวนทงัหมดทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนในวนัและเวลาทีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ 

เปิดรบัคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตามขอ้ .  และ .  เวน้แต่กรณีตามขอ้  หรอื ขอ้  

 

) รบัซือคืนหน่วยลงทนุตามจาํนวนทงัหมดทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ .  และ 

.  และยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทนุทีรบัซอืคืนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทังนี บริษัทจดัการ 

จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุเพือใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ ณ สินวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุนนัเป็นเกณฑใ์น 

การคาํนวณราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ โดยคิดค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน เวน้แต่กรณีตามขอ้  

 

. .  ช่องทางการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดท้ี 

( ) บรษิัทจดัการ 

( ) ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

(3) Tele-banking หรือ ทางโทรศพัท ์

( ) บรกิารธุรกรรมทางอินเทอรเ์น็ต (Internet) 

การรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ถ้าเปิดบริการแลว้บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง 

(www.xspringam.com) ภายใน  วนั 

 

. . วิธีการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ : 

- รบัซอืคืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

 

. . รายละเอยีดวิธีการรบัซือคืนหน่วยลงทนุเพิมเติม : 

. .  การรบัซือคืนหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุฯ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดที้บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทนุ ตามระยะ 

เวลาในการรบัซือคืนทีระบไุวใ้นขอ้ .  และ .  ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบ 

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบุเป็นจาํนวนเงินทีผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือ 

เป็นจาํนวนหน่วยลงทุนทีจะขายคืนทีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนฯ ทีสงัขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนใน 

การขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึนหลงัจากทีไดม้ีการบนัทึกขอ้มลูการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุในระบบของนาย 

ทะเบียนหน่วยลงทนุแลว้เท่านนับรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ ดงักล่าว จะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํส'ังขายคืนหน่วยลงทนุให ้

แก่ผูส้งัขายคืนหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

 

ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยทีจะขายคืน หรือจาํนวนเงินทีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนหน่วย 
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ลงทุนในคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ใน 

รายการทบีนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่า 

ทปีรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนนั 

 

บริษัทจดัการจะรบัซือคืนหน่วยลงทุนจาํนวนทงัหมดทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดมี้คาํสงัขายคืนไวใ้นกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ืนคาํ 

สงัขายคืนหน่วยลงทนุต่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ และบรษิัทจดัการยงัไม่สามารถรบัซือคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วย 

ลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการดาํเนินการของบริษัทจดัการตามหวัขอ้  ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาํส'ังขายคืนหน่วย 

ลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนใดทีบริษัทจดัการหรอืผูส้นบัสนุนฯ ทีผูถื้อหน่วยลงทนุได ้

ยืนคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน ทงันี การยกเลิกคาํสังขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือไดร้บัการอนุมตัิจากบริษัทจดัการก่อนบริษัท 

จัดการหรือผูส้นับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดใหม้ีการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ภายใน  วนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรบัเงินค่าขาย ดงันี 

 

) ในกรณีทีการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากทีบรษิัทจดัการกาํหนด 

การจ่ายเงินจะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากทีระบใุนใบคาํสงัเปิดบญัชีกองทุน หรือตามทีแจง้แกไ้ขเพิมเติมภายหลงั ภายใน  วนั 

ทาํการถัดจากวนัทาํการขายหน่วยลงทนุ 

 

) ในกรณีทีการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยเช็คบริษัทจดัการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ 

ออกเช็คในนามผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน  วนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน  วนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุน ทงัน ีภายใตเ้งือนไขทีระบุในขอ้  

 

) ผูถ้ือหน่วยลงทุนติดต่อขอรบัเงินค่าขายดว้ยตนเอง ณ ทีทาํการของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท 

จดัการไดต้งัแต่  วนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนเป็นตน้ไป 

 

) ในกรณีทีการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยนาํเช็คในนามผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝากของ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนทีธนาคารอืนในเขตสาํนกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครตามทีไดร้ะบุไวใ้นใบคาํสงัเปิดบญัชีกองทนุ หรอืตามทีแจง้ 

แกไ้ขเพมิเติมในภายหลงั นายทะเบียนหรือผูส้นบัสนนุฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผูถื้อหน่วยลงทนุและนาํเช็คดงักล่าวเขา้ 

บัญชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนทีธนาคารอืนหรือทาํการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสภ์ายใน  วันทาํการถัดจากวันทีผูถ้ือ 

หน่วยลงทุนทาํการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทังนีหากธนาคารทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นาํเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิด

ค่าธรรมเนียมการรบัโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะเป็นภาระของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 

. .  การรบัซือคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

ในระยะแรกบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะยงัไม่เปิดใหบ้ริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์สาํหรบัการขายคืนหน่วยลงทุนใน 

กองทนุรวมหุน้ระยะยาว ทงัน ีถา้บรกิารดงักล่าวสามารถเปิดใหใ้ชบ้รกิารไดเ้มือใดบรษิัทจดัการจะปิดประกาศที'สาํนกังานของ 
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บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคส์ั'งขายคืน 

หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสส์ามารถทาํไดต้ามประเภทบรกิารดงันีคือ 

 

.ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใชบ้ริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพทข์องบริษัทจดัการไดห้มายเลขโทรศพัท ์ - -

 โดยปฏบิติัตามขนัตอนการทาํรายการทีไดร้บัฟังจากระบบซือขายกองทนุทางโทรศพัทห์รือทีระบอุยู่ในคู่มือการใช ้บรกิาร 

หรือมลูค่าอืนๆ ทีบรษิัทจดัการจะแจง้ในอนาคต ซึงจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

.  ผู ้ ถื อหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 

(www.xspringam.com) โดยใส่รหสัผูใ้ชท้ีผูถื้อหน่วยตงัขึนเองเพือเขา้สู่ระบบ และปฏิบัติตามขันตอนการทาํรายการตาม ทีได้

แสดงไวบ้นเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและทาํการยืนยนัความถูกตอ้งเพือใหร้ายการดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย หน่วย

ลงทุนทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ (www.xspringam.com) สามารถทาํรายการไดต้ลอด  ชัวโมง โดย ไม่

กาํหนด จาํนวนเงินขนัตาํ และ ไม่กาํหนด จาํนวนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี โดยไม่จาํกัดจาํนวนครงัต่อวนั หรือมลูค่า อืนๆ ที

บริษัทจัดการจะแจง้ในอนาคต ซึงจะประกาศใน (www.xspringam.com) ทงันีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ รบัซือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเฉพาะวนัทีบริษัทจัดการกาํหนดใหเ้ป็นวนัทีสามารถทาํรายการขายหน่วยลงทนุตาม

หวัขอ้ .  เรืองระยะเวลาในการรบัซือคืนเท่านนัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลงัจากทีนาย

ทะเบียนไดบ้ันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้เท่านันในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วย

ลงทนุทีจะขายคืน หรือจาํนวนเงินสทุธิทีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคาํสังขายคืนหน่วยลงทุน

มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุหลงัหกัส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) ท ีปรากฏ

อยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วย ลงทุน

ทงัหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนันในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ืนคาํสงัขายคืนหน่วย

ลงทนุต่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ และบรษิัทจดัการยงัไม่สามารถรบัซือคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ใน

ระหว่างการดาํเนินการของบริษัทจดัการตามหวัขอ้  ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วย

ลงทนุไดใ้นระหว่างวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนใดทีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ ทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ืนคาํสงัขายคืนหน่วย

ลงทนุ ทงัน ีการยกเลิกคาํสงัขายคืนจะสมบูรณก์็ต่อเมอืไดร้บัการอนมุตัิจากบรษิัทจดัการก่อน 

 

. . ระยะเวลาในการรบัซือคืน : ทกุวนัทาํการ 

 

. . รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือคืน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได ้ตงัแต่เวลาเปิดทาํการของธนาคารพาณิชยจ์นถึงเวลา .  น. 

( ) ผูถื้อหน่วยลงทุนทีขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ังแต่เวลาเปิดทาํ

การของธนาคารพาณิชยจ์นถึงเวลา .  น. 

( ) ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสน์ัน สามารถสงัขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน 

บรกิารนีไดท้กุวนัระหว่างเวลา .  – .  น. ของวนัถดัไป การสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ภายในเวลา .  น ในวนัทาํการซือ 

ขายใหถ้ือว่าเป็นการสงัขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือขายนนั ในราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ สินวันทาํการ 
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ซือขายซึงคาํนวณโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ สินวันทาํการซือขาย 

หน่วยลงทุนนนั เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือหน่วยลงทุนและราคารบัซือหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาทีรบัรองโดยผู ้

ดูแลผลประโยชนแ์ลว้การสงัขายคืนหน่วยลงทุนหลงัเวลา .  น. ในวนัทาํการซือขายหรือการสงัขายคืนหน่วยลงทุนในวนั 

หยุดทาํการซอืขายใหถ้ือเป็นการสงัขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือขายถดัไปในราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ 

สินวันทาํการซือขายถดัไปซงึคาํนวณโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ 

สินวันทาํการซือขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือคืนหน่วยลงทุน และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุดงั 

กล่าวเป็นราคาทีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

 

. . การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

 

. . รายละเอยีดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม : 

ในกรณีทีบริษัทจดัการพบว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนซึงไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีกองทุน และ 

บัญชีนันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน  ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิดบัญชีดงักล่าวโดยไม่ 

ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนงัสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนงัสือรบัรอง 

การหกัภาษี ณ ทีจ่าย จากผลประโยชนท์ีไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และใบยืนยนัการรบัซือคืนหน่วยลงทนุให ้แก่

ผูถื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน  วนัทาํการถัดจากวนัทาํการขายหน่วยลงทนุ หากบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัการทกัทว้ง ใด ๆ  

จากผูถื้อหน่วยภายใน  วนัทาํการนบัจากวนัทีทาํรายการทีระบุไวใ้นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบรษิัทจดัการ จะถือ

ว่าการทาํรายการดงักล่าวถกูตอ้งแลว้ 

 

. . รายละเอยีดเพิมเติม : 

 

. การสบัเปลียนหน่วยลงทุน : 

. . ช่องทางการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ : 

-Internet 

-Tele-Bank 

- บรษิัทจดัการ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

 

. . รายละเอยีดการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเพิมเติม : 

การสับเปลียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึง (กองทุนตน้ทาง) เพือซือหน่วยลงทุนของ

กองทุนอีกกองหนึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงือนไขทีระบุไวใ้นโครงการจัดการโดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการนาํเงินทีได ้รบั

จากการขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง เพือนาํไปชาํระเป็นค่าซือหน่วยลงทนุปลายทาง 

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพือประโยชนก์ับ ) พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู ้
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มีถนิฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือทีประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวม 

ถึงผูที้มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือผูถ้ือ Green Card ทอีอกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา ) นิติบคุคล รวมถึง

บริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซึงจดัตงัขึนภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว ) 

หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทงัในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ) ผูล้งทุนซงึติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งคาํสงัเกียวกบั

หน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงินเกียวกับหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทงัน ีรวมถึงผูล้งทุน

ทีใชต้ัวแทนหรือผูจ้ดัการทีตงัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการดาํเนินการดงักล่าว ) กองทรพัยส์ินของบุคคลและนิติบุคคล

ดงักล่าวตามขอ้  –  

 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงบัการสงัซือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรอืทาง 

ออ้ม สาํหรบัผูล้งทนุทีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “เอ็กซส์ปริง” ซึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการจะสามารถสับเปลียนหน่วยลงทนุ 

ออกจากกองทุนรวม “เอ็กซส์ปริง” (กองทุนตน้ทาง) เขา้กองทุนรวมหุน้ระยะยาวซึงอยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ 

(กองทนุปลายทาง) ตามเงือนไขทีระบุไวใ้นโครงการจดัการไดเ้พือใหก้ารบรหิารกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ บรษิัท

จดัการขอสงวนสิทธิทีจะมิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสบัเปลียนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทังนเีมอืผูถื้อหน่วยลงทนุ สามารถ

สบัเปลียนหน่วยลงทุนไดเ้มือใดและดว้ยวิธีการใด บริษัทจดัการจะปิดประกาศทีสาํนกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุฯ 

และจะประกาศลงใน (www.xspringam.com) โดยการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุทียงัมิใหด้าํเนินการในระยะแรก ประกอบดว้ย 

( ) การสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุน้ระยะยาวภายในบรษิัทจดัการ 

( ) การสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการอืน มายงักองทนุรวมหุน้ 

ระยะยาวของบรษิัทจดัการ (รบัโอน) 

( ) การสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการอืน (โอนออก) ในการสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมหุน้ระยะยาว บรษิัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาํส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอืนใดในการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตน้

ทางภายในหา้วนัทาํการนับแต่วันทีบริษัทไดร้บัคาํสังสับเปลียนจากผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือภายใน  วันทาํการเมือมีการเลิก 

โครงการตามขอ้  ตามทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความยนิยอมใหม้ีการโอนหน่วยลงทนุไวใ้นใบจองซือหน่วยลงทนุหรือใน ใบ

คาํสงัซือหน่วยลงทนุ ตามดลุยพินิจของบรษิัทจดัการทีระบุไวใ้นขอ้ . .  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรบัคาํสังสับเปลียนเขา้หน่วยลงทุนเป็นการชวัคราวหรือถาวรก็ได ้ในกรณีทีบริษัทจดัการ 

เห็นว่า การหยุดรบัคาํสงัดงักล่าวจะเป็นการรกัษาผลประโยชนก์องทุนและผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วง 

หนา้อย่างนอ้ย  วนั ในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย  ฉบบั และติดประกาศดงักล่าวไวที้บริษัทจดัการ สาํนกังานและสาขา 

ของผูส้นบัสนนุฯ 

 

. .  รูปแบบการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

. . .  การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน



กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

สามารถสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในคาํขอสบัเปลียนหน่วยลงทุนระบุจาํนวนเงินทีตอ้งการไดร้บั

จากการขายคืนกองทุนตน้ทางเพือไปลงทุนในกองทนุปลายทางหรือจาํนวนหน่วยลงทุนทีตอ้งการสบัเปลียนบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นบัสนุนฯ จะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานในกรณีทีผูถื้อหน่วย

ลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนหรือจาํนวนเงินทีตอ้งการสบัเปลียนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทนุทคีงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงค์

จะสบัเปลียนหน่วยลงทนุทงัหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ จะสมบรูณเ์มือบรษิัท

จดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ ไดท้าํรายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุแลว้ และผูถื้อหน่วยลงทนุจะไม่สามารถ ยกเลิกรายการสบัเปลียน

หน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน

สบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการ หากการสบัเปลียนนนั ทาํใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนไม่ไดร้บัหน่วยลงทนุของกองทุนปลายทางภายในวนัทาํการสดุทา้ยของปีนัน ๆ เพือประโยชนใ์นการแสดงรายงาน

ในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

. . .  การสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอืนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการมายังกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในคาํขอสับเปลียนหน่วยลงทุนระบุจาํนวนเงินที

ตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนกองทุนตน้ทางเพือนาํไปลงทนุในกองทนุปลายทาง หรือจาํนวนหน่วยลงทุนทีตอ้งการสบัเปลียน 

บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ จะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสงัเปลียนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานในกรณีที

ผูถื้อหน่วยระบจุาํนวนหน่วยลงทุนหรือจาํนวนเงินทีตอ้งการสบัเปลียนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วยลงทุนของผู ้

ถือหน่วยทคีงเหลือในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลียน 

หน่วยลงทนุทงัหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนคาํสังสบัเปลียนหน่วยลงทุนจะสมบูรณเ์มือบรษิัทจดัการหรือผู ้

สนบัสนุนฯ ไดท้าํรายการสับเปลียนหน่วยลงทนุแลว้ และผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสบัเปลียนหน่วยลงทุน 

ได ้เวน้แต่ไดร้บัอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสบัเปลียนหน่วย 

ลงทนุจากกองทนุรวมอืนภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการมายงักองทนุรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ 

หากการสบัเปลียนนัน ทาํใหผู้้ถือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวนัทาํการสุดทา้ยของปีนัน ๆ 

เพอืประโยชนใ์นการแสดงรายงานในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

. . .  การสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอืน มายงักองทุน 

รวมหุน้ระยะยาวของบรษิัทจดัการ (รบัโอน) 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีมีความประสงคจ์ะสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ทีอยู่ภายใตก้ารจดัการของ 

บริษัทจดัการอืนมายงักองทุนนี สามารถทาํไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคาํสงัสบัเปลียนเขา้ LTF จาก บลจ. อืน” โดย 

ไม่ตอ้งระบุจาํนวนเงินทีตอ้งการโอน พรอ้มทังนาํหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอืนใดทีบริษัทจดัการกาํหนด 

เพือประกอบการสบัเปลียนหน่วยลงทุน ไปยืนต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ จะส่งมอบ 

หลกัฐานการรบัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานบรษิัทจดัการจะยดึถือจาํนวนเงิน ทีไดร้บัจาก 



กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหุน้ระยะยาวของบรษิัทจดัการอนื ตามทไีดร้ะบใุนหนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทนุใน 

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใตชื้อของผูถ้ือหน่วยลงทุนและมีการนาํส่ง 

เงินลงทนุโดยบรษิัทจดัการนนั ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอืนใด เป็นเงินค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

นีบริษัทจัดการจะถือวันทีทาํรายการสับเปลียนเขา้ใหเ้ป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นขอ้ .  อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีบริษัท 

จัดการของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอืน (กองทุนตน้ทาง) นาํส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอืนใด ล่าช้ากว่าวนัที 

กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ภาษีอากร บรษิัทจดัการจะถือว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการซือ มิใช่การสบัเปลียนหน่วยลงทนุ โดยจะ 

ระบุไวใ้นหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

เพอืแนบเป็นหลกัฐานประกอบการอืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดป้ระจาํปี คาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุจะสมบูรณเ์มือบริษัท 

จดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ ไดท้าํรายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุแลว้ และผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสบัเปลียน 

หน่วยลงทนุได ้เวน้แต่ไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

. . .  การสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะ 

ยาวทีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการอืน (กองทนุปลายทาง) 

สามารถทาํไดโ้ดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคาํสงัสบัเปลียนออก LTF ไปยงั บลจ. อืน” โดยระบชุอืกองทุนตน้ทาง จาํนวนเงิน ที

ตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนกองทุนตน้ทางเพือไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจาํนวนหน่วยลงทุนทีตอ้งการจะสบัเปลียน

ออกจากกองทุนตน้ทาง ซือกองทุนปลายทางและชือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพรอ้มทงันาํหนังสือรับรองสิทธิใน 

หน่วยลงทุนและเอกสารอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนดเพือประกอบการสับเปลียนหน่วยลงทุนไปยืนทีบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นบัสนุนฯ โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ จะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสังสบัเปลียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

ไว้เป็น หลักฐาน ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ทีจะตอ้งแจง้ต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนันถึงการทาํรายการ

สบัเปลียน หน่วยลงทนุดงักล่าวเอง 

ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนโอนหรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนีไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอืน ไม่ว่าจะเป็นกอง 

ทุนซงึอยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาํเช็ค หรือโอนเงิน 

หรือวิธีการอืนใดในการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง และหนังสือรบัรองการ 

โอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน  วันทาํการนับตงัแต่วันถัดจากวนัทีบริษัทไดร้บัคาํสงัสบั 

เปลียนออกจากผูถื้อหน่วยลงทนุทีสมบูรณแ์ลว้ และจะจดัส่งหนงัสือรบัรองการโอนหน่วยการลงทนุระหว่างปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย 

ลงทนุภายในสินเดือนกมุภาพนัธข์องปีถัดไปเพือแนบเป็นหลกัฐานประกอบการยืนแบบแสดงรายการหกัภาษีเงินไดป้ระจาํปีใน 

กรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจาํนวนเงินมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนหรือ 

มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีคงเหลือปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

ตน้ทาง บริษัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลียนหน่วยลงทุนทงัหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย 

ลงทนุ คาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุจะสมบรูณเ์มือบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ ไดท้าํรายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนแลว้ และ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้เวน้แต่ไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีทีมีเหตุใหต้อ้งเลิกกองทุนรวมตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกั 

เกณฑใ์นการจดัการกองทนุรวมหุน้ระยะยาว บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะจดัใหม้ีการสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
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หุน้ระยะยาวทีท่านมีอยู่ไปยงักองทนุรวมหุน้ระยะยาวอืน ภายใตด้ลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

 

. . .  กรณีมีการสับเปลียนหน่วยลงทุนเมือมีการเลิกกองทุนรวมอันเนืองมาจากสาเหตุตามขอ้  ว่าดว้ยเรือง การเลิก 

โครงการจดัการกองทนุรวม ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งทาํการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรอือนญุาตใหท้าง 

บรษิัทจดัการทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองอืนของบรษิัทจดัการ หรือกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

ของบริษัทจดัการอืน โดยบริษัทจดัการมี ขอ้กาํหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนทีมีลักษณะการ 

ลงทุนใกลเ้คียงกัน โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้เอกสารสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทาํการแจง้ความจาํนงในเรืองดงักล่าวไวใ้นใบ 

คาํสงัซือกองทุนรวม 

 

.  วิธีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

ในระยะแรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดใหบ้ริการเฉพาะรูปแบบการสบัเปลียนตามทีระบุในขอ้ . . .  เรือง การสบั 

เปลียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุรวมอืนภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการมายงักองทนุรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการ 

ของบริษัทจดัการประกอบดว้ยวิธีดังต่อไปนี ) ผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ ) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

(ทางโทรศพัท ์และ อินเทอรเ์น็ต) ) ผ่านบรกิารคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิทงัน ีการสบัเปลียนในรูปแบบอืน ๆ ตาม ที

ระบุในขอ้ . . .  . . .  และ . . .  นนั จะยงัไม่เปิดใหบ้ริการ ทงันนีถา้บรกิารดงักล่าวสามารถเปิดใหใ้ชไ้ดเ้มอืใด บริษัท

จดัการจะปิดประกาศทีสาํนกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนฯ ประกาศลงใน (www.xspringam.com) ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถดาํเนินการสบัเปลียนหน่วยลงทนุไดโ้ดยวิธีการดงัต่อไปนี 

 

( ) การสบัเปลียนหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุฯ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุไดท้ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ ไดท้กุวนัทาํการตงัแต่เวลาเปิดทาํการธนาคารพาณิชยจ์นถงึเวลา .  น. ในราคาตามขอ้ .  ในการ

สงัสับเปลียนหน่วยลงทุนนัน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบคาํสังสับเปลียนหน่วยลงทุน (กรณีสับ เปลียน

หน่วยลงทุนในรูปแบบตามขอ้ . . .  หรือ . . . ) หรือ ใบคาํสงัรบัโอน LTF จาก บลจ. อืน หรือ ใบคาํสงัโอน LTF ไปยัง 

บลจ. อืน แลว้แต่กรณี โดยในกรณีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ 

ใหร้ะบชุือกองทุนตน้ทาง จาํนวนเงินทีตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนกองทุนตน้ทางเพือนาํไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ

จาํนวนหน่วยลงทนุทีตอ้งการจะสบัเปลียนจากกองทนุตน้ทาง และชือกองทุนปลายทาง บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ จะ 

ส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสงัสบัเปลยีนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐานบริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วย 

ลงทุนของกองทุนตน้ทางในวนัทาํการถัดจากวนัทีรายการสบัเปลียนนนัเสร็จสมบูรณแ์ลว้ และจะเพิมจาํนวนหน่วยลงทุน ของ

กองทนุปลายทางในวนัถดัจากวนัทีรายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้มีผลตามเกณฑใ์น ขอ้ .  

 

( ) การสบัเปลียนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจดัการผูถื้อหน่วยลงทุนอาจสังสบัเปลยีนหน่วย 

ลงทนุผ่านบรกิารนีไดท้กุวนั โดยผ่านบรกิารซือขายกองทนุทางโทรศพัทข์องบรษิัทจดัการจะเปิดใหบ้รกิารทกุวนัระหว่างเวลา 

.  – .  น. ของวนัถดัไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ (www.xspringam.com) ไดต้ลอด  ชวัโมง 
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การสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนภายในเวลา .  น. ในวนัทาํการซือขายใหถื้อว่าเป็นการสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุในวันทาํการ 

ซือขายนนัการสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน หลงัเวลา .  น. ในวนัทาํการซือขายหรือการสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนในวนัหยดุ 

ทาํการใหถื้อเป็นการสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุในวนัทาํการซือขายถัดไป และใชเ้กณฑก์ารคาํนวณราคาของวนัทาํการถดัไปใน 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงคส์ั'งสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสส์ามารถทาํไดต้ามประเภท

บรกิาร ดงันีคือ 

 

. ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเลือกใชบ้ริการสบัเปลียนหน่วยลงทุนทางโทรศพัทข์อง บริษัทจดัการไดท้ี หมายเลขโทรศพัท ์ -

-  โดยปฏิบตัิตามขนัตอนการทาํรายการทีไดร้บัฟังจากระบบซือขายกองทุนทางโทรศพัทห์รือทีระบุอยู่ในคู่มือการใช้

บรกิาร ทีบรษิัทจดัการจะแจง้ในอนาคต ซึงจะประกาศใน (www.xspringam.com) 

.  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 

(www.xspringam.com) โดยปฏิบตัิ ตามขนัตอนการทาํรายการตามทีไดแ้สดงไวบ้นเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและทาํการยืนยนั

ความถกูตอ้งเพอืใหร้ายการดงักล่าวเสรจ็สมบูรณโ์ดยบรกิารสบัเปลียนหน่วยลงทุนทางเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ 

(www.xspringam.com) สามารถทาํรายการไดต้ลอด  ชวัโมง โดยสบัเปลียนเป็นจาํนวนเงินทีตอ้งการไดร้บัจากการขายคืน

กองทุนตน้ทางเพือไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กาํหนดจาํนวนเงินลงทุนแลว้แต่กรณี โดยไม่จาํกัด จาํนวนครงัต่อวนั 

หรือมูลค่าอืนๆ ทีบริษัทจัดการจะแจง้ในอนาคต ซึงจะประกาศใน (www.xspringam.com) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการ

ขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนตน้ทาง และสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนในการซือหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน

หลงัจากทีไดมี้การบนัทึกขอ้มลูการสบัเปลียนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนแลว้เท่านันในกรณีทีผู้

ถือหน่วยลงทุนสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจาํนวนเงินมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า

หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุหลงัหกัส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนผูถ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนตน้ทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลียนหน่วยลงทุนทงัหมด เท่าทีปรากฏอยู่ใน

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสังสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการหากเกิด

ขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนฯ จะดาํเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผิดพลาดใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด (ถา้มี) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  วนันบัจากวนัทีไดร้บัแจง้จากผูถื้อหน่วยลงทนุ

เอกสารใบบนัทึกรายการทีออกโดยเครืองโทรสารของผูส้งัสบัเปลียนหน่วยลงทนุหรือเครืองพมิพข์องผูส้งัสบัเปลียนหน่วยลงทุน

เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านันไม่ใช่หลกัฐานในการทาํรายการอย่างสมบูรณบ์ริษัทจดัการจะถือหลกัฐานทีปรากฏอยู่

กับบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุฯ เป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีสมบูรณแ์ละใชอ้า้งองิได ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่ง

ใบยืนยนัการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน  วนัทาํการถัดจากวนัทาํการสบัเปลียนหน่วย

ลงทนุหากบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัการทกัทว้งใด ๆ จากผูถ้ือหน่วยภายใน  วนัทาํการนบัจากวนัทีทาํรายการทรีะบุไวใ้นใบยืนยนั

ทางบรษิัทจดัการจะถือว่าการทาํรายการดงักล่าวถกูตอ้งแลว้ 

 

การทาํรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ ถา้เปิดบริการแลว้บริษัทจดัการจะแจง้ผ่านช่องทาง 

(www.xspringam.com) ภายใน  วนั 
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.  ราคาขายและราคารบัซือคืนกรณีสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

ในการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจะกาํหนดราคาขายและราคารบัซือคืนโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สินวนัทาํการสบัเปลียนหน่วย 

ลงทนุมีผลเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายและราคารบัซือคืน ดงันี 

) ในกรณีทีกองทุนเป็นกองทุนตน้ทาง การกาํหนดราคารบัซือคืนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณราคารบัซอืคืน 

หน่วยลงทนุ ณ สินวนัทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

) ในกรณีทีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกาํหนดราคาขายจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณราคาขาย ณ สิน 

วนัทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

 

. การชาํระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์ินอืนแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือ 

ทรพัยสิ์นอืนแทนเงิน บริษัทจัดการจะกาํหนดขันตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วย 

ลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอืนแทนเงิน โดยขนัตอนทีกาํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏิบัติไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อ 

หน่วยลงทนุ ของกองทุนรวมทกุราย 

 

. การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไดม้ีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน ของ

กองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 

( ) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่ามีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัย ์

หรือทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

( ) มีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการยังไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ 

หน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรอง ขอ้มูลใน 

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถกูตอ้งนนัต่าง จากราคารบัซือ

คืนหน่วยลงทนุทีถกูตอ้งตงัแต่หนึงสตางคข์นึไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่รอ้ยละ .  ของราคารบัซอืคืน หน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง 

( ) มีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผู้ดูแลผล 

ประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ ที

ไม่ถกูตอ้งนนัต่างจากราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูตอ้งตงัแต่หนึงสตางคข์ึนไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่ รอ้ยละ .  ของ ราคา

รบัซอืคืนหน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง 

 

การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม ( ) ( ) หรือ ( ) บรษิัทจดัการอาจเลือนไดไ้ม่เกิน 

 วันทาํการนับตังแต่วันทาํการถัดจากวันทีมีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ไดร้ับการผ่อนผันจากสาํนักงานคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. ทงัน ีการผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม ( ) และบรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

( ) ประกาศการเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีทาํการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานทีติดต่อทุก 

แห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนทีใชใ้นการซือขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีไดม้ีคาํสงัขายคืนหน่วย 
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ลงทนุทราบโดยพลนั 

( ) แจง้การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทาํรายงานในเรืองดงักล่าว พรอ้มทงัแสดงเหตผุลและหลกั 

ฐานการไดร้บัความเห็นชอบหรือการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แลผล 

ประโยชนใ์หส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชนด์าํเนินการ 

ดงักล่าวแทนก็ได ้

( ) ในระหว่างทีบริษัทจดัการเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนนัหากถึงวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนวันอืน 

และมีผูถื้อหน่วยลงทุนส'ังขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะตอ้งรบัซือคืนหน่วยลงทุนนนั ทงันี บริษัทจดัการจะตอ้งชาํระ 

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทียงัคา้งอยู่ใหเ้สร็จสินก่อน แลว้จึงชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย 

ลงทนุทีสงัขายคืนหน่วยลงทนุในวนันนั ๆ ต่อไป 

 

. การไม่ขายไมรั่บซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง : 

. บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือไม่รบัสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามคาํสีงซอื คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียน หน่วย

ลงทุนทีไดร้ับไว้แลว้ หรืออาจหยุดรับคาํสังซือ คาํสังขายคืน หรือคาํสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีปรากฏเหตุ ดัง 

ต่อไปนี 

( ) ตลาดหลกัทรพัยห์รือศนูยซื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ 

( ) เมือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่ามีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลัก 

ทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรม 

และเหมาะสม หรือมีเหตุจาํเป็นอืนใดเพือคุม้ครองประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบัซือคืน 

หรือไม่รบัสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนทีไดร้บัมาแลว้ หรือจะหยุดรบัคาํ

สงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนในกรณีนีไดไ้ม่เกิน  วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. 

 

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือไม่รบัสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสังซือ คาํสงัขายคืนหรือคาํสงัสับ 

เปลียนหน่วยลงทนุทีไดร้บัมาแลว้ หรือประกาศการหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืนหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน ณ ทีทาํการ 

ทกุแห่งของบรษิัทจดัการและสถานทีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนทีใชใ้นการซือขายหรือสบัเปลียน หน่วย

ลงทุนและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทีไดม้ีคาํสังซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสับเปลียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ บริษัท

จัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบัสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสังซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสังสับเปลียน

หน่วยลงทุนทีไดร้บัมาแลว้ หรือการหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนพรอ้มทงัแสดงเหตุผล และ

รายงานแผนการดาํเนินการของกองทนุเปิดนนัใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

 

ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือไม่รบัสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือ คาํสงัขายคืนหรือคาํสังสับเปลียน 

หน่วยลงทุนทีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืนหรือหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนตาม ( ) หรือ ( ) เกินหนงึ 

วนัทาํการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ 
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ลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนนัใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทาํการก่อน 

วนัเปิดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน รวมทงัแจง้การเปิดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบั 

เปลียนหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบในทนัทีทีสามารถกระทาํไดด้ว้ย ในกรณีทีบรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือ ไม่

รบัสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามคาํสงัซอื คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุทีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสงัซือ คาํสงั

ขายคืน หรือคาํสงัสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคาํนวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย 

หน่วยลงทนุ และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุก็ได ้

  

. บริษัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนทีไดร้บัมาแลว้หรือหยุดรบัคาํสงัซือ 

หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาทีบรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน ์

ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งนนั

ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถกูตอ้งตงัแต่หนึงสตางคขึ์นไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่รอ้ยละ .  ของราคาขายหน่วยลงทนุที

ถูกตอ้ง ทงันี บริษัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสงัซือหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน ณ ทีทาํการ 

ทกุแห่งของบรษิัทจดัการและสถานทีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนทีใชใ้นการซือขายหรือสบัเปลียน หน่วย

ลงทนุ และแจง้ใหผู้ท้ไีดมี้คาํสงัซือหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

 

. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน : 

เพือคุม้ครองประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ 

ประเทศ หรือเพือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยดุ 

รบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืนหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชวัคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่ 

รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน  วนัทาํการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุด 

รบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 

. เงอืนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูล้งทุนทีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  มกราคม  และยงัไม่ครบเงือนไขทีไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี (  ปีหรือ  ปี) 

ไม่สามารถนาํหน่วยลงทนุไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนั 

ผูถื้อหน่วยลงทุนทีถือครองหน่วยลงทนุตงัแต่วนัที  มกราคม  เป็นตน้ไป ซงึไม่ไดร้บัสิทธิลดหย่อนทางภาษีแลว้ 

 

. การจ่ายเงินปันผล : 

. . นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

. . หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี 

. . กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่จะนาํผลกาํไรไปลงทุนต่อเพือใหเ้กิดรายไดเ้พิมขึน 
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. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

. . ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีประมาณการไดที้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทงัหมด) : รายการ

ค่าธรรมเนียม (ตาม . ) 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวมทงัหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ .  ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ .  ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวม ทงัหมดหกัดว้ยมลูค่าหนีสินทงัหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียม

การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 

. . ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม : 

. . . ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ .  ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ .  ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวม ทงัหมดหกัดว้ยมลูค่าหนสิีนทงัหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียม

การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 

. . . ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ .  ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ .  ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมทงัหมดหกัดว้ยมลูค่าหนีสินทงัหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียม

การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 

. . . ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ .  ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุ 

รวม 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ .  ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมทงัหมดหกัดว้ยมลูค่าหนีสินทงัหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียม

การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
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. . . ค่าธรรมเนียมทปีรกึษาการลงทุน : 

ไม่มี 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

-ไม่มี – 

 

. . . ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : 

ไม่มี 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

-ไม่มี – 

 

. . . ค่าธรรมเนียมอืน ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ .  ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

( ) ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทนุ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก ตามทีจ่ายจรงิ 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรก ตามทีจ่ายจริง ทงันี ไม่เกิน ,  บาท สาํหรบัช่วงหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครงัแรก ตามทีจ่ายจรงิ ทงัน ีจะไม่เกินรอ้ยละ .  ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ของกองทนุ 

( ) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหนา้ซือขายหลกัทรพัยห์รือตราสารตามทีจ่ายจรงิ 

( ) ค่าตอบแทนผูช้าํระบญัชีตามทีจ่ายจรงิโดยจะตดัจ่ายจากบรษิัทจดัการตามทีจ่ายจรงิ 

( ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาํเนินคดีของผู ้ดูแลผลประโยชน์ทีฟ้องรอ้งให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าทีหรือเรียกค่าสินไหม 

ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนหรือเมือไดร้บัคาํสงัจากสาํนกังานคณะกรรมการ 

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการดาํเนินคดีทางศาล จาํนวนทีจ่ายจรงิ 

( ) ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินคดีเพือการรบัชาํระหนีใดๆ ของกองทุน 

จาํนวนทีจ่ายจรงิ 

( ) ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงนิค่าจองซอื ชาํระเงินค่าขาย ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการมีบญัชีกองทนุกบัธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม 

ต่างๆ ทีธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าสมดุเช็ค จาํนวนทีจ่ายจริง (ถา้มี) การ

คาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ 

คาํนวณทุกวนัโดยใชม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนในแต่ละวนัเป็นฐานในการคาํนวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย 

เดือน 

การคาํนวณค่าใชจ่้ายตามขอ้  ถึง  จะเรียกเก็บจากกองทุนเมือมีค่าใชจ่้ายเกิดขึนตามจาํนวนทีจ่ายจริง และส่วนทีเกินกว่า 

การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการดาํเนินงานจดัเกบ็ไวบ้รษิัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้าย ทังน ีการตดัจ่ายค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทงัน ีค่าธรรมเนียม

ผูส้อบบญัชี บรษิัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายตามจาํนวนทีจ่ายจรงิ 
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. . ค่าธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากผูส้งัซือหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

. . . ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไม่มี 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

-ไม่มี – 

 

. . . ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ .  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ในอตัรารอ้ยละ .  (รวมภาษีมลูค่าเพมิแลว้) 

 

. . . ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : 

. . .  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ไม่มี 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

-ไม่มี – 

 

. . .  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไม่มี รายละเอียดเพิมเติม : 

-ไม่มี – 

. . . ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี รายละเอียดเพิมเติม : 

-ไม่มี – 

 

. . . ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ฉบบัละ .  บาท 

รายละเอยีดเพมิเติม : 

ผูถื้อหน่วยลงทนุทีประสงคท์ีจะใหอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมฉบบัละ  บาท บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิในการทีจะยกเวน้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุได ้

. . . ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองทีกาํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

รายละเอยีดเพิ'มเติม : 

-ไม่มี – 

 

. . . ค่าธรรมเนียมอืน ๆ : ม ี

รายละเอยีดเพิมเติม : อตัราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารบัซือคืนเขา้บญัชีใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่า

ซือหน่วยลงทุนจาก บัญชีของผูถ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) [ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงทีธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินเรียกเก็บจากการใชบ้ริการโอนเงินค่ารบัซือหน่วยลงทุนเขา้บญัชีของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซือหน่วย
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ลงทนุจากบญัชีของผูถ้ือหน่วยลงทุน] 

ทงันี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารบัซือคืนเขา้บญัชีใหผู้ห้น่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซือหน่วยลงทุนจากบัญชีของผูถื้อ 

หน่วยลงทนุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสต์อ้งมีมลูค่าไม่ต่ากว่า ,  บาทต่อครงัอตัราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนขา้งตน้

จะบวกดว้ยภาษีมลูค่าเพิม (ถา้มี) 

 

. . วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 

. . การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากผูซ้ือหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือ 

ทเีรยีกเก็บจากกองทนุ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิมเติมโครงการ หากไดป้ฏิบตัิตาม 

. ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิมขึนตามทีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะคาํนึงถึงความสมเหตสุมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั และมีการ 

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทวัถึงดว้ยวิธีการทีเหมาะสมอนัทาํใหม้นัใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลู 

ดงักล่าว โดยอย่างนอ้ยจะจดัใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีในการซือขาย 

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ตามหลัก 

เกณฑด์งัต่อไปนี 

.   ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอตัราขนัสงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเดิมตามที 

ระบุไวใ้นโครงการ บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  วนัทาํการก่อนการ 

เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิมขึน 

.  ในกรณีทกีารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิมขึนเกนิกวา่อตัราขนัสงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเดิมตามทีระบุ

ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษิัทจดัการกองทนุรวมสามารถกระทาํการดงักล่าวได ้ทังน ีในรอบระยะเวลา 

(ก) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ  ของอัตราขนัสงูดงักล่าว บริษัทจดัการ 

กองทุนรวมจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

ทเีพมิขึนดงักล่าว 

(ข) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิมขึนเกินกว่าอัตรารอ้ยละ  ของอัตราขนัสูงดงักล่าว บริษัทจดัการ 

กองทุนรวมตอ้งไดร้บัมติพิเศษยอ้นหลงั  ปีนบัแต่วนัทีบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะขึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงั 

กล่าว บรษิัทจดัการกองทนุรวมดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี 

ทงัน ีในการเปิดเผยขอ้มลูตาม(ก) มิใหน้าํมาใชก้บักรณีทีบรษิัทจดัการกองทนุรวมไดร้บัมติพิเศษ 

. ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีไดร้ะบุไว้ในโครงการและได ้

ดาํเนินการดงักล่าวแลว้ บริษัทจดัการกองทุนรวมจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัวถึงภายใน  วนัทาํการนบั 

แต่วนัทีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทังนี การเปิดเผยขอ้มลูจะกระทาํโดยวิธีการทีเหมาะสมอนัทาํใหม้นัใจได ้

ว่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานทีในการซือ 

ขายหน่วยลงทุนทกุแห่งของบรษิัทจดัการกองทนุรวม และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เป็นตน้ 
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ทงัน ีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่าสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็น ชอบ

การแกไ้ขเพิมเติมโครงการในเรืองดังกล่าวเมือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามของขอ้  การเปลียนแปลงตามขอ้ 

( . ) และวรรคสองของขอ้  บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้าํนักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน  วัน นับแต่วัน

เปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

. กรณีเพมิค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ่้ายเกินรอ้ยละ  ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย ภายในรอบระยะเวลา  ปี บริษัท 

จดัการดาํเนินการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยมติเกินกึงหนึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

หรือขอความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน หรือประกาศทางเว็บไซดข์องบรษิัทจดัการ 

ทงัน ีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่าสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วาม เห็นชอบ

การแกไ้ขเพมิเติมโครงการใน 

เรืองดังกล่าวเมือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามของขอ้  การเปลียนแปลงตามขอ้ ( . ) และวรรคสองของขอ้  

บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน  วนั นบัแต่วนัเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้

จ่ายดงักล่าว 

 

. . หมายเหต ุ: 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเรียกเก็บจากองทุนรวมและผูส้งัซอืหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ .  และ .  รวมภาษีมลูค่า 

เพมิ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดแลว้ 

 

. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ ราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง : 

 

. . วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา หน่วย

ลงทนุ : ในประเทศ 

 

. . เงือนไขพิเศษ : 

. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด 

. บรษิัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือคืนหน่วย 

ลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี 

( . ) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทกุสินวนัทาํการ 

( . ) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทุกสินวันทาํการซือขายหน่วยลงทุน ทงันี ในการคาํนวณ 

ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสินวนัทาํการซอืขายหน่วยลงทุน 

นนัเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ 
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( . ) ประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนั ดงันี 

(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถัดไป (ข) วนัทาํการซือขาย

หน่วยลงทนุล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

ทงันี ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมทีไม่เปิดใหซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวันทาํการ ให้ประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วย 

ลงทนุของวนัดงันีเพมิเติมดว้ย 

. วนัทาํการก่อนวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวันทาํการซือขายหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีทีเป็นกองทนุ 

รวมเพือผูล้งทนุประเภทสถาบนั 

. วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทงัน ีเฉพาะในกรณีทีกองทนุรวมกาํหนดวนัทาํการ 

ซอืขายหน่วยลงทุนแต่ละครงัห่างกนัเกินกว่า  เดือน 

. วันทีปรากฏเหตุการณท์ีน่าเชือไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาํคญั โดยให ้

ประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

( . ) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนของวันทาํการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศ 

ภายในวนัทาํการถดัไป 

การประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ ( . ) และ ( . ) ใหบ้รษิัทจดัการใชต้วัเลขทศนิยมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ . 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดเมือสินวันทาํการที

คาํนวณนนั มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีประกาศขา้งตน้ ตอ้ง 

ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีทีการประกาศตาม ( . ) และ ( . ) ไดก้ระทาํผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจดัขึนโดยสมาคม (NAV 

Center) หรือช่องทางอืนทีสาํนกังานยอมรบั บริษัทจัดการจะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน  วนั 

ทาํการถัดไปได ้

การประกาศข้างตน้ บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพร์ายวันอย่างน้อยหนึงฉบับ /หรือประกาศขึนเว็บไซตบ์ริษัท 

(www.xspringam.com) และปิดประกาศไวใ้นทีเปิดเผย ณ ทีทาํการทกุแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัใหมี้ประกาศดงั กล่าวไว ้

ณ สถานทีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนทีใชใ้นการซือขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

ในกรณีทีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทนุราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ ของ

กองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 

กาํหนด 

. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรือจาํนวนหน่วย 

ลงทนุของกองทนุเปิด บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

( . ) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม  ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั 

สากล 

( . ) คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม  ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสาํหรับ 

มูลค่าหน่วยลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุใหปั้ดเศษทศนิยมตาํแหน่งที  ขึน ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุเพือใช ้

ในการคาํนวณราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุใหต้ดัทศนิยมตาํแหน่งที  ทงิ 
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( . ) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามทีคาํนวณไดใ้น ( . ) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม  ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที  

ทงิ และประกาศราคาขายและราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุตามทีคาํนวณไดใ้น ( . ) 

( . ) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม  ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช ้

ผลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง  ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที  ทงิ 

ในกรณีทีมีผลประโยชนเ์กิดขึนจากการคาํนวณตาม ( . ) ถึง ( . ) บริษัทจดัการจะนาํผลประโยชนน์นัรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์น 

ของกองทนุเปิด 

 

. . แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 

บริษัทจัดการจะดาํเนินการดว้ยวิธีการใดๆ เพือใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวในช่องทางทีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง 

หนงัสือพิมพ ์หรือการประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ และภายในเวลาทีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลในการตดัสินใจ 

ลงทุนได ้จดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีทาํการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และสถานทีทุกแห่งทีผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน

หน่วยลงทุนใชซื้อ ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บริษัทจัดการจะจดัใหม้ีขอ้มูล

ดงักล่าวดว้ยหรอืไม่ก็ได ้

 

. . หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง : 

.ในกรณีทรีาคาหน่วยลงทนุทีไม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถกูตอ้งนอ้ยกว่าหนึงสตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วยลงทนุ 

ทีถูกตอ้งตงัแต่หนึงสตางคข์ึนไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ .  ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะจดัทาํและส่งรายงานให ้

ผูดู้แลผลประโยชนท์ราบถึงความผิดพลาดภายใน  วนัทาํการนบัแต่วนัทีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้ีสาํเนา 

รายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีทาํการของบริษัทจดัการเพือใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงั 

กล่าวจะมีรายการอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี 

( ) ราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถกูตอ้ง 

( ) ราคาหน่วยลงทุนทีถกูตอ้ง 

( ) สาเหตทุีทาํใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

( ) มาตรการป้องกนัมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทงันี เวน้แต่ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจาก ปัจจยั

ภายนอกทีไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครงัสดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอื ศนูยซื์อ

ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง 

ในกรณีทีเหตุของความผิดพลาดซงึทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึงมีผลต่อเนืองต่อการคาํนวณราคาหน่วย 

ลงทุนครงัต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบียผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัที 

บรษิัทจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งดว้ย 

.ในกรณีทรีาคาหน่วยลงทนุทีไม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถกูตอ้งตงัแต่หนึงสตางคข์นึไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่ รอ้ย

ละ .  ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบัแต่วนัทีพบราคาหน่วยลงทนุ ไม่

ถูกตอ้งจนถึงวันทีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคา 

หน่วยลงทนุทถีกูตอ้งตงัแต่หนึงสตางคข์นึไป และคิดเป็นอตัราส่วนตงัแต่รอ้ยละ .  ของราคาหน่วยลงทุนทีถกูตอ้ง 
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( ) จัดทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสินภายในวนัทาํการถัดจากวนัทีพบว่าราคา

หน่วยลงทนุนนัไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัทาํการถดัจากวนัทีคาํนวณราคาหน่วยลงทุน

เสร็จสิน เพือให้ผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดังกล่าวภายในวนัทาํการถัดจากวันทีบริษัทจัดการส่งรายงานให้

ผูดู้แลผลประโยชน ์ทงัน ีรายงานดงักล่าวจะมีรายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถกูตอ้ง (ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถกูตอ้ง 

(ค) สาเหตุทีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง 

(ง) การดาํเนินการของบรษิัทจดัการเมือพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

ทงันี บริษัทจดัการจะจดัใหมี้สาํเนารายงานตาม ( ) ไว ้ณ ทีทาํการของบริษัทจัดการ เพือใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สามารถตรวจสอบได ้

( ) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถกูตอ้งภายในวนัทีผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูใน รายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม ( ) 

( ) ประกาศชือกองทุนรวมทีมีการแกไ้ขราคาตาม ( ) และวนั เดือน ปีทีมีการแกไ้ขราคาตาม ( ) ในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่าง 

นอ้ยหนึงฉบบั ภายใน  วนัทาํการนบัแต่วนัทีผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

( ) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนทีไดซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

ในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม ( ) และการชดเชยราคา ภายใน  วนัทาํการนบัแต่ 

วนัทผีูดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

( ) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกันเพือมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดังกล่าว พรอ้มทงัสาํเนารายงานการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจดัทาํตาม ( ) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน  วนัทาํการนบั 

แต่วันทีผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน เวน้แต่ในกรณีที

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไม่อาจควบคุมได ้บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนั 

ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารทีผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองว่าการทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี 

สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไม่อาจควบคมุไดแ้ทน 

. ในการชดเชยราคาตามขอ้  ( ) บรษิัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี 

( ) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถกูตอ้งตาํกว่าราคาหน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง (understate) บรษิัทจดัการจะปฏิบติัดงันี 

(ก) กรณีทีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซงึมีมลูค่าเท่ากับ 

ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกตอ้งหากปรากฏว่าผูซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ 

อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจะตอ้งลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น

จาํนวน เท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่นันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น

จาํนวนเท่ากับ ส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพือชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครงัสดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรือศูนยซื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว 

(ข) กรณีทีเป็นการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะเพิมจาํนวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วยลงทนุเป็นจาํนวนซึงมีมลูคา่ 

เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถกูตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบั 
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ส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ 

บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 

( ) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถกูตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง (overstate) บรษิัทจดัการจะปฏิบติัดงันี 

(ก) กรณีทีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิมจาํนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซงึมีมลูค่าเท่ากบั 

ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถกูตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนตา่ง 

ของราคา เพอืชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้อหน่วยลงทนุ 

(ข) กรณีทีเป็นการรบัซือคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึงมีมลูค่า 

เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกตอ้งหากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย 

ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ 

เองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทนุทีเหลืออยู่นนัและจ่ายเงินของบรษิทัจดัการเองเป็น 

จาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพอืชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แต่การทีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกู 

ตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครงัสดุทา้ยของตลาดหลักทรพัย ์

แห่งประเทศไทยหรือศูนยซื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว 

ในกรณีทีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึงรอ้ย 

บาท บริษัทจดัการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ แต่ถา้บุคคลดงักล่าว ไม่

มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนัทาํการนับแต่วนัทีผูดู้แลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพือชดเชย ราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม ( ) (ข) หรือผูซื้อหน่วยลงทุนตาม (ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง แทนกองทุน

เปิดก็ได ้

. บรษิัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ข 

ราคาตามขอ้ ( ) ในหนงัสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือหน่วยลงทนุและผูข้ายคืน หน่วย

ลงทนุ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไม่อาจควบคมุได ้

 

. ชอืผู้เกียวข้อง : 

. . ชอืบรษิัทจดัการ : 

ชอื : บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเอก็ซส์ปรงิ จาํกดั 

 

. . ชอืผูดู้แลผลประโยชน ์: 

ชอื : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

 

. . ชอืผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) 

ไม่มี 

. . ชอืของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : 
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ชอื : 

สิทธิ หนา้ที และความรบัผิดชอบ : 

 

. . ทีปรกึษา : 

 

. . . ชอืทปีรกึษาการลงทุน : 

ชอื : 

. . . ชอืทปีรกึษากองทนุ : 

ไม่มี 

 

. . ผูส้อบบญัชี : 

ชอื : นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์ 

ชอื : นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต ้

ชอื : นาย เทอดทอง เทพมงักร ชือ : นางสาว รฐาภทัร ลิ˚มสกลุ 

ชอื : นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั รายละเอียดเพิมเติม (ผูส้อบบญัชี) : 

 

. . การแต่งตงัคณะตวัแทนผูถ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

-ไม่มี – 

 

. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม : 

. . วนัทีสินสดุรอบบญัชี : วนัที  เดือน ธันวาคม 

. . วนัทีสินสดุรอบบญัชีครงัแรก : วนัที  ธันวาคม  

. . รายละเอยีดเพิมเติม : 

 

. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจัดการ : 

.  บริษัทจัดการจะดาํเนินการขอความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือขอแกไ้ขโครงการเป็นกองทนุรวม 

ทวัไปทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลียนชือกองทุนได ้โดยถือว่าไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วย 

ลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจดาํเนินการเพิมจาํนวนเงินลงทุนของโครงการจดัการกองทุนทีไดจ้ดทะเบียนไวก้ับสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.โดยถือว่าไดร้บัความเห็นขอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ เมือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัการจด 

 

.  บรษิัทจดัการอาจขอใหส้าํนกังานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุก็ได ้ทังน ีสาํนกังานอาจกาํหนด 

เงอืนไขใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิเพือประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้
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( ) การเปลียนแปลงขอ้กาํหนดเกียวกบัการขายและการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

( ) การเพิมชนิดหน่วยลงทนุทีไม่ทาํใหสิ้ทธิทีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมดอ้ยลง 

( ) การเปลียนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นทีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราส่วนการลงทนุทีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุ 

( ) การคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ แลว้ 

แต่กรณี ตามขอ้  ซงึไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

( ) กรณีอืนใดนอกเหนือจาก ( ) ( ) ( ) และ( ) การแกไ้ขเพมิเติมโครงการตามวรรคหนึงตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญั

ต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ทาํใหผ้ลตอบแทนและความเสียงของกองทุนเปลียนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคญัหรือประโยชนส์งูสดุต่อผู้

ถือหน่วยลงทุนทงัปวง 

.  การแกไ้ขเพิมเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากขอ้ .ใหบ้ริษัทจดัการยืนคาํขอเป็น 

หนังสือพรอ้มทังเอกสารหลักฐานประกอบคาํขอทีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน และชาํระค่าธรรมเนียมต่อ 

สาํนักงาน ก.ล.ต. เมือสาํนักงาน ก.ล.ต. ไดร้ับคาํขอพรอ้มทังเอกสารหลักฐานประกอบคาํขอทีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ 

สาํหรบัประชาชนแลว้ ทังนี อัตราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละ ตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการขอ้มลู การจดทะเบียน และการยืนคาํขอต่างๆ 

.  ในกรณีทีการแกไ้ขเพิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการไดก้ระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนซึงคิดตามจาํนวนหน่วย 

ลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส ํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน  วัน นับตังแต่วนัถัดจากวันทีไดม้ีมติแกไ้ขและแจง้การแกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการ

กองทุน รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพร์ายวันอย่างนอ้ย  ฉบับ /หรือ

ประกาศขึน เว็บไซตบ์รษิัท (www.xspringam.com) ภายใน  วนันบัตงัแต่วนัถัดจากวนัทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัทีไดม้ีมติใหแ้กไ้ขเพิมเติม แลว้แต่กรณี ทงันี หากปรากฏว่ามติของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่

เกิน รอ้ยละห้าสิบห้า ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐาน

เกียวกบั การขอมติและการนบัมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมตินนั 

 

.  การแกไ้ขเพิมเติมโครงการโดยใชว้ิธีการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจาํนวนไม่ 

เกินรอ้ยละ  หรือไม่เกินรอ้ยละ  ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู ้

ดแูลผลประโยชน ์เพือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมตินนั 

ทงัน ีในการแกไ้ขเพิมเติมโครงการตามหรือวิธีการจดัการในเรืองทีกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสาํคญั ตอ้งไดร้บั

มติพิเศษ โดยกาํหนดเรืองทีมีนยัสาํคญัใหร้วมถึง 

( ) การเปลียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีทาํให้ผลตอบแทนและความเสียงของกองทุนรวม 

เปลียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั 

( ) การชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน 

( ) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุนความเสียงและระดับความเสียงของการลงทุน (risk 

spectrum) แตกต่างกนั 

( ) การรบัชาํระหนีดว้ยทรพัยสิ์นอนืแทนเงิน 
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( ) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิมขึนเกินกว่ารอ้ยละ  ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเดิมตามทีระบุไวล่้าสดุ 

ในโครงการ 

( ) การเปลียนแปลงเงือนไขการประกัน ผูป้ระกนั สิทธิ หนา้ที และความรบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรือการแกไ้ขเพิมเติมสญัญา 

ประกนัในเรืองใดๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียประโยชน ์

บริษัทจดัการอาจแกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมได ้โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ หรือขอ้กาํหนด อืน

ในทาํนองเดียวกนั ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี 

( ) การแกไ้ขเพิมเติมขอ้มลูซงึมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทงัปวงไดร้บัประโยชนเ์พิมขึน 

( ) การแก้ไขเพิมเติมทีตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.  ตลอดจน 

ประกาศ กฎ และคาํสงัทอีอกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฏหมายดงักล่าว 

( ) การแกไ้ขเพิมเติมชือและรายละเอียดอืนของบุคคลใหถ้กูตอ้ง 

( ) การแกไ้ขเพิมเติมทีไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ทาํใหผ้ลตอบแทนและความเสียงของกองทุน 

เปลียนไปอย่างมีนยัสาํคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยลงทนุทงัปวง 

 

.  บรษิัทจดัการอาจจะดาํเนินการเพิมเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 

แลว้ ทงัน ีภายใตเ้งือนไขและวิธีการดงัต่อไปนี 

( ) บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนไดแ้ลว้มีจาํนวนหน่วยลงทุน ณ วันยืนคาํขอจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าหน่วย

ลงทนุตงัแต่รอ้ยละ  ขึนไปของจาํนวนเงินทนุทีจดทะเบียนไวต้่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( ) จาํนวนเงินทนุทีจดทะเบียนเพิมขึนมีมลูค่าครงัละไม่เกิน ,  ลา้นบาท 

มลูค่าหน่วยลงทนุตาม ( ) หมายถึง มลูค่าทีตราไวข้องหน่วยลงทุน เมือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัจดทะเบียนเพิม 

จาํนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมแลว้ บรษิัทจดัการจะแจง้การดาํเนินการดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุรายทราบและ 

จะประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย  ฉบับ /หรือประกาศขึนเว็บไซตบ์ริษัท (www.xspringam.com) ภายใน  วนั

นบัตงัแต่วนัถดัจากวนัทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัจดทะเบียนเพิ'มจาํนวนเงินทนุจดทะเบียน ของกองทนุรวม 

.  การแกไ้ขเพิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสาํนักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบโดยไม่ตอ้งมีคาํรบัรองจากผู ้

ดแูลผลประโยชน ์และไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการแกไ้ขเพิมเติมโครงการในเรืองดงักล่าว 

( ) การแกไ้ขเพิมเติมซงึมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทงัปวงไดร้บัประโยชนเ์พิมขึนในกรณีดังนี (ก) การลดมลูค่าขนัตาํในการซือ

หน่วยลงทนุ 

(ข) การเพิมช่องทางในการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ค) การเพิมจาํนวนผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

(ง) การเพิมความถีของการส่งคาํสงัซือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม 

อย่างมีนยัสาํคญั 

(จ) การลดเวลาส่งคาํสงัซือขายหน่วยลงทุนล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

( ) การแก้ไขเพิมเติมทีตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.  ตลอดจน 

ประกาศ กฎ และคาํสงัทอีอกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฏหมายดงักล่าว 

( ) การแกไ้ขเพิมเติมชือและรายละเอียดอืนของบุคคลใหถ้กูตอ้ง 
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( ) การแกไ้ขเพิมเติมเพือเปลียนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์เมือไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังานแลว้ 

( ) การแกไ้ขเพิมเติมเพือลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนด 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ 

ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแกไ้ขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกาํหนดไว ้

ในมาตรา  มาตรา /  มาตรา /  และมาตรา /  แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 

 

. ข้อกาํหนดอืน ๆ : 

.  การควบรวมกองทุน 

ในการควบรวมกองทนุ บรษิัทจดัการจะสามารถกระทาํไดต้่อเมือไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

( ) ไดร้บัมติเกินกึงหนึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ละกองทนุรวมทีจะ 

ควบรวมกองทนุดงักล่าว 

( ) ในกรณีทีผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจะควบรวมกองทุนออกเสียงนอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวน 

หน่วยลงทนุทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของโครงการจดัการกองทนุรวมหรือออกเสียงตงัแต่กงึหนึงขึนไปของจาํนวนหน่วยลงทนุ ที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ 

ทงัหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ติเสียงขา้งมากดา้นใดดา้นหนึงเกินกว่ากึงหนึงของจาํนวน หน่วยลงทุนที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด บริษัทจดัการอาจดาํเนินการขอมติครงัใหม่ภายใน  วนันบัแต่วนัประชุมครงัแรกหรือวนัทีกาํหนดให้

เป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสือแจง้มติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในการขอมติครงัแรก และไดร้บัมติในครงัหลงันีเกินกึงหนึงของ

จาํนวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนซงึออกเสียงลงมติของแต่ละกองทนุรวมทีจะควบรวมกองทนุ หากการควบรวมมีผลให้

เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีรบัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิัทจดัการจะขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนเพือแกไ้ขโครงการจดัการ

กองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดดว้ย และหากไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม หลกัเกณฑใ์นขอ้ 

( ) บรษิัทจดัการจะถือว่าไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุเปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิด

แลว้ 

 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกาํหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันทีการควบรวม 

กองทุนแลว้เสร็จ ใหถ้ือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิัทจดัการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถื้อหน่วย 

ลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมทีรบัโอนได ้

 

บรษิัทจดัการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทนุและการแกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม 

(ถา้มี) ตลอดจนสิทธิและกาํหนดเวลาในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโอน ตามวิธีการ 

ดงัต่อไปนีภายใน  วนันบัแต่วนัทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

(1) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมทีจะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนงัสือพรอ้มสรุปสาระสาํคญัของโครงการ 

จดัการกองทุนรวมใหม่หรือกองทนุรวมทีรบัโอนวนัทีจะควบรวมกองทนุ วนัเริมทาํการซือขายหน่วยลงทนุ และสถานทีติดตอ่
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เพอืสอบถามหรือรบัขอ้มลูเพิมเติม 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัทีมีจาํหน่ายแพรห่ลายในทอ้งถินอย่างนอ้ย 2 ฉบบั เป็นเวลา 2 วนัติดต่อกนั 

 

20.2 หน่วยลงทนุทีบรษิัทจดัการขายใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อน วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

ทจีดัตงัขึนก่อนวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563  

 

20.2.1 สิทธิและหนา้เป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และทีแกไ้ขเพมิเติม (ถา้มี) 

(ก) กฎกระทรวงฉบบัที 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ฉบบัลงวนัที 31 

สิงหาคม พ.ศ. 2547 

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที 133) เรอืง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไข เพอืการ ยกเวน้

ภาษีเงินไดส้าํหรบัเงินไดเ้ท่าทีไดจ่้ายเป็นค่าซือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ฉบบัลงวนัที 3 กนัยายน พ.ศ. 2547 

(ค) ประมวลรษัฎากร ประเภทเงินไดพึ้งประเมินมาตรา 40 

(ง) ประมวลรษัฎากร ค่าใชจ้่ายหกัจากเงินได ้ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 

(จ) ประมวลรษัฎากร เงินเพิมกรณีไม่เสียหรือนาํส่งภาษีภายในกาํหนดเวลา ตามมาตรา 27 (ฉ) กฎหมายทีเกียวขอ้งทีจะมีใน

อนาคตและทีแกไ้ขเพมิเติม (ถา้มี) 

 

20.3 หนา้ทแีละความรบัผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขตามทืกฎหมายทีเกียวขอ้ง ประกาศกาํหนด เช่น 

 

20.3.1 ศึกษาและทาํความเขา้ใจกฎหมายทีเกียวขอ้ง และหนังสือชีชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตาม 

เงอืนไขทีกาํหนดอย่างครบถว้น 

 

20.3.2 บนัทึก จดัเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทนุ และเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ป็น ไป

ตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนดและ/หรือทีบรษิัทจดัการกาํหนด 

 

20.3.3 ปฏบิตัิตามเงือนไขใหค้รบถว้นถูกตอ้งตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด 

 

20.4 การเปลียนแปลงเวลาทาํการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงระยะเวลาทาํการในการขายและรบัคืนหน่วยลงทุนเพือความเหมาะสมและเป็น ไป

ตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม ทงันี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ ้ถือ

หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัวไปทราบถึงการเปลียนแปลงระยะเวลาทาํการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะปิดประกาศที

สาํนกังานของบรษิัทจดัการสาํนกังานและสาขาของผูส้นบัสนุนฯ และลงประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั และ 

จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลียนแปลง 
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20.5 การบนัทึกบญัชีเงินลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทุน และการหกัเงินลงทุนเมือมีการขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน สาํหรบั 

ผูล้งทนุทีถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม พ.ศ 2563 

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีลงทุน และเมือผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้าย 

หน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณตน้ทุนและผลประโยชนแ์ละหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน” 

(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑที์สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุกาํหนด 

ทงันีวนัทีลงทุนหมายถึงวนัทีผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีเป็นการรบัโอนจากกองทุน 

รวมหุน้ระยะยาวอืน ใหห้มายความถึงวนัทีผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวของรายการทีไดร้บัโอน 

 

20.6 หนงัสือรบัรองการโอน สาํหรบัผูล้งทุนทีถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม พ.ศ 2563 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนาํส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอืนใดในการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

ของกองทุนตน้ทาง และหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างนอ้ยตามแบบทีสมาคมจัดการลงทุนประกาศ 

กาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานใหแ้ก่บรษิัทจดัการของกองทนุปลายทางภายใน 5 วนัทาํการนบัตงัแต่วนัถดัจาก 

วันทีบริษัทไดร้บัคาํสังโอนออกจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทีสมบูรณแ์ลว้ เพือเป็นข้อมูลในการจัดทาํทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อ 

เนือง และเพอืใหเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานพรอ้มทีจะใหพ้นกังานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้

 

20.7 ในกรณีทีบริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า 

ดว้ยหลักเกณฑเ์กียวกับการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทาํประกันภัยความรบัผิดของบริษัทจัดการ บริษัท 

จดัการจะเปลียนใหบ้ริษัทจดัการรายอืนเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวิธีขอรบัความเห็นชอบจากสาํนกังาน หรือ ขอมติโดย 

เสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ 

ทงัหมดของกองทุนรวมภายในสิบหา้วัน นับแต่วันทีบริษัทจัดการรู ้หรืออาจรูถ้ึงการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงิน 

กองทนุดงักล่าว ทงัน ีหากมีเหตจุาํเป็นและสมควร 

 

บริษัทจัดการอาจขอให้สาํนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคาํนึงถึง 

ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และ ในกรณีทีมีค่าใชจ่้ายเกิดขึนจากการเปลียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น 

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าวหากบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีกาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการ 

เลิกกองทนุรวมต่อไป 

 

20.8 บริษัทจัดการมีนโยบายในการปฏิเสธการเปิดบัญชีใหก้ับลูกคา้ ระงับการทาํธุรกรรมชวัคราวหรือยุติการทาํธุรกรรมกับ 

ลูกคา้พรอ้มบังคับทาํรายการขาย เมือรูห้รือควรรูว้่าลูกคา้ หรือผู้มาเปิดบัญชี/ขอทาํธุรกรรม (กรณีลูกคา้นิติบุคคล) ผู้รับ 

ประโยชนข์องลกูคา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ตงัแต่ 30% ขึนไป) และกรรมการผูมี้อาํนาจ อาจมีการกระทาํฝ่าฝืนหรือ เกียวขอ้ง

กับการกระทาํความผิดมลูฐานฟอกเงิน หรือการใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย ไทยหรือ

ต่างประเทศ 
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20.9 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนืองจากการทีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอืน บริษัทจัดการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพือ

กองทุนจากบุคคลทีเป็นผูใ้หบ้ริการ อันเนืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงั กล่าวในการจัดการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไป

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(1) ผลประโยชนต์อบแทนทีรบัไวน้นั ตอ้งเป็นทรพัยส์ินทีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเกียวกับบทบาทโดยตรงของความ 

เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมทีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนันบ่อยครงัเกินความจาํเป็นเพือใหก้องทุนไดร้บัผล 

ประโยชนจ์ากบุคคลดงักล่าว (Churning) 

 

ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึงใหแ้ก่กองทนุทีอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการตอ้งกระทาํ 

ดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนนัดว้ย 

 

ในกรณีทีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ 

ทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่วนทีเกินกว่าหนงึในสาม 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด ทงันีเวน้แต่ประกาศกาํหนดว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กียวกบัขอ้จาํกัดการถือหน่วย 

ลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีของบรษิัทจดัการ 

 

20.10 ขอ้กาํหนดเกียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียก 

ว่า FATCA) โดยมีผลบงัคับใชว้นัที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินทีไม่ใช่สัญชาติ 

อเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ใน 

บังคับตอ้งเสียภาษีใหก้ับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึงมีถินทีอยู่ถาวรใน 

สหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึงมีถินทอียู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซงึเปิดหรือมีไวก้บั FFI นนั นอกจากนยีงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจบุันมี 

รฐับาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายทีมีขอ้กาํหนดและหลักเกณฑใ์นลกัษณะที'คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึง

ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง”) 

 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน 

สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าทีตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ 

บุคคลทีมีลักษณะตามหลักเกณฑท์ี FATCA กาํหนด หนา้ทีในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพือหาความสัมพันธ์ของลกูคา้กับ 

ประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกาํหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 

FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพือปฏิบัติตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ 

เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนนัจะไดร้บัผลกระทบทีสาํคญัในสองกรณี คือ 

( ) ตอ้งถูกหกัเงินในอัตรา  % ของเงินทีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการ 
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เงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมตน้ตังแต่วันที  กรกฎาคม พ.ศ.  เป็นตน้ไป และเงินลงทุน 

ทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซงึอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบนัการเงิน 

อนืๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซงึจะเรมิตน้ตงัแต่ปี พ.ศ.  เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศ 

สหรฐัอเมริกาและ FFI ทีเขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ทีดาํเนินการหกัเงิน ณ ทีจ่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บั 

กองทนุรวมทีเป็น NPFFI 

( ) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพยสิ์น และผู ้ 

สนบัสนนุการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทุน ทีเขา้รว่มผูกพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงบัการทาํธุรกรรม 

ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึงอาจทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการ 

ลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการ 

ผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกต่อไป 

เพอืมิใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทงัเพอืเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน

โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของ

กฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง และเพือใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้กาํหนด

และหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้งได ้บรษิัทจดัการและกองทนุรวม (ซงึรวมทงัผูท้ีเกียวขอ้งกบัการปฎบิตัิงาน

ของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน

การดาํเนินการดงันี 

( ) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศที

เกียวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยินยอมบรษิัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มลู (เช่น ชือ ทอียู่ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี

ของสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีไดร้บั เป็นตน้) ทีมี

อยู่ในบญัชีทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทนุนนักบับรษิัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทงัในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนด ของ

กฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง 

( ) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุนาํส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพิมเติม เพือยืนยนัหรือพสิจูนท์ราบความเกียวขอ้ง กับ

ประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ทีกาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์

ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมือขอ้มลูทีเคยใหไ้วม้ีการเปลียนแปลง เป็นตน้ 

รวมถึงนาํส่งหลักฐานเพือยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง (ในกรณีทีเป็นลูกคา้ สถาบัน

การเงิน) ทงัน ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

( ) ดาํเนินการอืนใดเพือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง 

เพือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วย 

ลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิมขึนหากมีการดาํเนินการทีสอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู ้

ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบรษิัทจดัการกาํหนด บรษิัทจดัการขอสงวน 

สิทธิในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วย 

ลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดาํเนินการตามทีบริษัทจดัการแจง้นีแลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไดร้ะบุไวใ้นคาํขอ 
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เปิดบญัช ี

( ) ไม่รบัคาํสงัซือ/ สบัเปลียน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

( ) ระงบัหรือหยดุใหบ้รกิาร และดาํเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว 

( ) ดาํเนินการหกัเงิน ณ ทีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินทีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

รายนนัไดเ้พือให้สอดคลอ้งกับเกณฑแ์ละข้อกาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง ทังนี ตอ้งไม่ขัดกับกฎหมายของ 

ประเทศไทย 

( ) ดาํเนินการอืนใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิม 

ขึน หากมีการดาํเนินการทีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํเพือหลีก 

เลียงมิใหบ้รษิัทจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการที'ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง 

อนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามทีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึงในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะ 

เลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนทีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่าง 

ประเทศทีเกียวขอ้งกาํหนด) เท่านนั .  ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะอา้งอิงทีอยู่ของบริษัทจดัการกองทุนรวมเป็นภูมิลาํเนาเพือการวางทรพัยใ์นกรณีทีตอ้งมีการวาง

ทรพัย ์

ทงันี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพมิเติมขอ้กาํหนดเพือรองรบัการดาํเนินการตามทีบริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ 

บริษัทจัดการ (รวมถึงผูที้เกียวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาํส่งขอ้มลูของผูถื้อ 

หน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรอืดาํเนินการอืนใดทีราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

 

. การดาํเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได้ตามทีประกาศกาํหนด : 

 

. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ 

กองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสังทีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่ง 

กฎหมายดงักล่าว ทงันี ในกรณีทีขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสังดงักล่าว 

หากบรษิัทจดัการกองทนุรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสังนนั ใหถ้ือว่าบรษิัทจดัการกองทนุรวม

ไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตงัผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมตามทีระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดู้แล 

ผลประโยชนม์ีอาํนาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในขอ้ผูกพนั 

ของผูด้แูลผลประโยชนที์'ไดร้บัการแต่งตงัโดยชอบ ใหถ้ือว่าผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทนุทงัปวง 

 

การทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน 
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รวมนี ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถื้อว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและ 

ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมตัิจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิมเติมตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญัติ 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.  ทีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น 

ส่วนหนึงของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม 



 

 

 

 

 

 

 

ข้อผูกพนั 
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(EP-LTF) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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กบั 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด 

 

 

 

 

 

 



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็กซสปริง จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 59 สิริ แคมปส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

no. 59 SIRICAMPUS, BUILDING D, 2ND FLOOR,SOI RIM KHLONG PHRA KHANONG, PHRA KHANONG NUEA, WATTHANA, 
Bangkok 10110

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก
ข) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนและตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด
ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยที่ลงทุนไวนั้นตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได
รับอนุมัติ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
ง) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
จ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อขาย
หนวยลงทุนจํานวนนั้นแลวแตกรณี
ฉ) แจงการแกไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดทายของแตละเดือนใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป โดยยื่นผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ
ซ) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปนเพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน
ฌ) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ขอ 19. วิธีการแกไข เพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”
(2) การรับและจายเงินของกองทุนรวม
ก) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุน และกองทุนรวมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไวใน “ขอ 15.คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม”
ข) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามอัตราที่กําหนดไวใน “ขอ 15.คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียก
เก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”
(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม
ก) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในขอ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอน
ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
ค) จัดใหมีผูสอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี
ง) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอน
จ) แตงตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(4) การดําเนินการอื่นๆ
ก) ออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ข) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน



ค) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ง) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชีและสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยู
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น
จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนเปดของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น
และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน
นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว หรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ
ฉ) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชีและสงใหแกสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น
ช) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไข เพิ่มเติมจํานวนและมูลคา
หนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น
ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนเปดตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย 
ฌ) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเปนรายวันและจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทํา
การนั้น
ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการ
ฎ) จัดทํารายงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมมีมูลคาเกินอัตรา
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยหรือทรัพยสินมาเพิ่มเติม
ฏ) จัดใหมีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามขอ 5, 6 และขอ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : -
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผูดูแลผลประโยชน
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในโครงการ
(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.
หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบซึ่งไดระบุไวใน “ขอ  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ”
(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด
(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสินของกองทุนรวมออกจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชนพรอมทั้ง
ดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการและในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
(4) ดําเนินการรับมอบ สงมอบ จําหนาย จายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพยตางๆซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัท
จัดการเมื่อเห็นวามีหลักฐานถูกตองแลว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว
(5) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนและ
จํานวนหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวแลวตามขอ 16.
(6) รับรองความถูกตองในจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัทจัดการโอน
เขาบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ



(7) จายเงินอันเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื่อผลประโยชนในการเขารวมประชุมผูถือหุน การรับเงินปนผล การรับดอกเบี้ย การรับสิทธิใน
การจองซื้อหุนเพิ่มทุน และ/หรือ หนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะไดรับ รวมทั้งดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธิ
นั้นๆ ทั้งนี้ สิทธิในการประชุมผูถือหุนเปนของบริษัทจัดการ
(9) จัดทํารายงานดังตอไปนี้เปนลายลักษณอักษรสงใหบริษัทจัดการ
9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปนผล ดอกเบี้ยและอื่น ๆ
9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไว
9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวมและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไว
9.4 รายงานรายละเอียดรับจายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พรอมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันและคํานวณดอกเบี้ยคางรับ
9.5 รายงานเปนรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพยและตามสถานภาพของหลักทรัพย พรอมคํานวณ
ดอกเบี้ยคางรับ (ถามี)
9.6 รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพย
9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนรายเดือน
9.8 รายงานเงินปนผลคางรับของกองทุนรวม
(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอให
เกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ระบุไวใน “ขอ สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัท
จัดการ” และสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว
(11) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ
หลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว
(12) ดําเนินการสอดสองดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั้งนี้จะตองไมเขามามีอํานาจตอการตัดสินใจ
และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ
(13) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม
(14) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(15) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(16) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป ตามหลักเกณฑคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(17) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตามราคาที่เปนธรรม ในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวะการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไว
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(18) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ



ลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแล
ผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ไมนอยกวา 30 วัน
3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดและบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนทั้งสอง
ฝายไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่สอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชนและผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผล
ประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนไดโดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอย
กวา 90 วัน
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมเรียกรองใหมีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการจะบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวมหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไปเปดเผย หรือ
ใชในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวม หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนได ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขให
ถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไขและเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผู
ดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
ในกรณีที่มีเหตุตองเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมไมวาเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดูแลผลประโยชนตองปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหม ถาการเปนผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวมสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผล
ประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการ
โอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันถัดจากการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210             
โทรศัพท 0-2296-4769 โทรสาร 0-2683-1297
หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือที่ศูนยรับฝากตางประเทศ
ทั้งนี้ หากกองทุนมีการลงทุนในตางประเทศ ผูดูแลผลประโยชนจะเปดบัญชีรักษาทรัพยสินไวที่ศูนยรับฝากตางประเทศ (International 
Clearing Bank) โดยแบงแยกบัญชีที่เก็บรักษาหลักทรัพยของกองทุนอยางชัดเจน ซึ่งเมื่อกองทุนมีคําสั่งใหผูดูแลผลประโยชนรับหรือสงมอบ
ทรัพยสินในตางประเทศใหกับคูคาอื่น (Counter Party) ผูดูแลผลประโยชนจะสงคําสั่งตอไปยังศูนยรับฝากตางประเทศเพื่อใหศูนยรับฝาก
ตางประเทศรับหรือสงมอบทรัพยสินของกองทุนแกคูคา โดยเมื่อศูนยรับฝากตางประเทศไดรับหรือสงมอบทรัพยสินของกองทุนเปนที่
เรียบรอยแลว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผูดูแลผลประโยชนตอไป

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู :

เลขที่ 1222 ชั้น 14 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2296-4864 โทรสาร 0-2683-1298 

4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -



6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็กซสปริง จํากัด
ที่อยู :

เลขที่ 59 สิริ แคมปส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

9. ผูประกัน : -

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามขอ 16 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการมีขอผูกพันที่จะตองรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนเมื่อผูถือหนวยลงทุนนําหนวยลงทุนมาขายคืนแกบริษัทจัดการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดไวใน
หัวขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนมาขายคืนไดทุกวันทําการรับซื้อคืน ตามราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนซึ่งคํานวณตามหัวขอ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และ
ราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” และไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 
ยกเวน กรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน” 
หรือ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับชําระคาซื้อคืนหนวยลงทุน
เปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดในกรณีที่กองทุนไมสามารถชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได ตามที่
กําหนดไวภายใตหัวขอ “การชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน”
(ก) ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกใบคําขอโอนหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนพรอมชําระคาโอนตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมเคยมีบัญชีหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกใบเปดบัญชีหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวน พรอม
ทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวของตามรายละเอียดที่ระบุไวในบัญชี และสงมอบใหกับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทั้งหมด และสงมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนใหกับผุถือหนวยลงทุนเปน
หลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนพรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและนําสงให
ผูถือหนวยลงทุนทันที ที่การบันทึกขอมูลการโอนเสร็จสิ้นลง

 

สิทธิในการรับเงินปนผล :

-ไมมี –

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :



หนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได  ตามที่กฎหมายกําหนดชนิดหนวยลงทุนที่จัดตั้งกอนวันที่ 1 มกราคม 
2563

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

ชนิดหนวยลงทุนที่จัดตั้งกอนวันที่ 1 มกราคม 2563
หนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือไดตามที่กฏหมายกําหนด
หนวยลงทุนทั้งหมดที่มีขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียงตามที่กําหนด
ในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม”

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีการจัดการใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ 28

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากผูชําระบัญชี ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

13.7.1 สิทธิและหนาที่เกี่ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที่ 246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 133) เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงิน
ไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ลงวันที่ 3 
กันยายน พ.ศ. 2547

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนฯ ไดรับคําสั่งเปดบัญชีกองทุน คําสั่งซื้อหนวยลงทุนและคําขอใชบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ถามี) ที่
กรอกรายละเอียดครบถวนชัดเจน พรอมหลักฐานประกอบตาง ๆ ตามที่ระบุไวในหัวขอ 5.2.2 และผูสั่งซื้อไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ครบถวนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนของรอบนั้นๆ นายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุนถูกตองครบถวน และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว และใหถือวาหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนฯ ออกใหในนามบริษัทจัดการแกผูสั่งซื้อเปนการออกแทนการออกใบหนวยลงทุน
ของกองทุนและใหใชเปนหลักฐานในการซื้อและขายคืนหนวยลงทุน
14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี



สําหรับผูลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุนระยะยาวนี้ยังคงมีสถานะเปนกองทุนรวมตามกฎหมายอยู แตผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาวอีก
ตอไป ทั้งนี้ เพื่อมิใหผูถือหนวยลงทุนเกิดความเขาใจผิด บริษัทจัดการจําเปนตองแกไขชื่อกองทุนโดยถือวาไดรับมติจากผูหนวยลงทุนแลว
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและสงมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธของปถัดจากปที่ผูถือหนวยลงทุนทําธุรกรรมการซื้อ 
หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนนําหนังสือรับรองนี้แนบเปนหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ นายทะเบียนหนวยลงทุนจะยุติการออกและสงมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอด
ซื้อหนวยลงทุนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไปในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมหุนระยะยาวหนึ่ง ไมวาจะเปน
กองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอื่น (กองทุนตนทาง) มายังกองทุนรวมหุนระยะยาวอีกกองทุนหนึ่งภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่ซื้อใหม
จากบริษัทจัดการในปภาษีนั้น ๆ เทานั้น เพื่อแนบเปนหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด
(2) หนังสือแสดงการขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือแสดงการขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวใหกับผูถือ
หนวยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนขอมูลแกผูถือหนวยลงทุนในการดําเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเพิ่มเติม และเก็บไวเปนหลักฐานใหเจาพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได
(3) หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมหุนระยะยาวภายใตการจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุนระยะยาวอีกกองทุน
หนึ่ง ไมวาจะเปนกองทุนซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการหรือไมก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะนําสงเช็ค หรือ 
โอนเงิน หรือวิธีการอื่นใดในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง และหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนใหแกบริษัท
จัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตถัดจากวันที่บริษัทไดรับคําสั่งโอนออกจากผูถือหนวยลงทุนที่สมบูรณแลว เพื่อเปน
ขอมูลในการจัดทําทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเนื่อง และเพื่อใหเก็บไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหพนักงานประเมินของกรมสรรพากร
ตรวจสอบได
(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย จากผลประโยชนที่ไดรับจากเงินปนผลหรือจากการขายคืนหนวยลงทุน 
กรณีผิดเงื่อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายจากผลประโยชนที่ไดรับจากเงินปนผล
หรือจากการขายคืนหนวยลงทุนในกรณีมิใชดวยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุนทาง
ไปรษณีย เพื่อแนบเปนหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของผูถือหนวยลงทุนในปภาษีนั้น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนแตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่น : 
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได 
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้ 
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ 
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการ
อาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผล
ประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น 
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่



ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนและ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนก็ได
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 5.1.3 โดยอนุโลม 
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง  บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติพิเศษ ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจาก
ผูดูแลผลประโยชนโดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาว
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณ
การคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการชําระหนี้ 
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้ 
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได 
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดัง
กลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว 
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถ
ชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได  ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว  บริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
16.4 กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย
       การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฎชื่อตามทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน ณ เวลาที่กําหนดเทานั้น
     

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) : -

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน : -
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้ 



1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา หนี่งในสาม ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมี
ผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน: -
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน : -
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ



การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

22.1.1 หากปรากฏวากองทุนรวมหุนระยะยาวใดมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวน ดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเปนจํานวนดังนี้ ในวันทําการใด
(ก)  ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 
ราย
(ข) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 10 ราย เวนแตเปนกองทุนรวมที่มีการ
จําหนายหนวยลงทุนทั้งหมดใหแกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนประกันสังคม
(2) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)  มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปน
ชวง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดให
รับซื้อคืนหนวยลงทุนเทานั้น ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวม พิจารณาแลว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปน ประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมคงเหลือที่มีคุณภาพ
และมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น      ในกรณีที่กองทุนรวมซึ่งมีการ
ขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตาม (2) วรรคหนึ่ง เปนกองทุนรวมที่มีหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย
(3) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน
22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอให
เกิดความเสียหายแกกองทุน หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
22.1.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของโครงการจัดการ
22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นเพื่อประโยชนสูงสุดของผุถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการบริษัทจัดการอาจปดชนิดหนวยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของชนิดหนวยลงทุนนั้นๆ หากปรากฏวาชนิดหนวยลงทุนนั้นไมมีผูถือหนวยลงทุนเหลือแลวและไมเปดเสนอขายเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปดดังกลาว
(ก) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการที่ 5 ที่ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั้งแตวันทําการที่ปรากฏเหตุ
ตามขอ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสือใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ภายใ 3 วันทําการนับตั้งแตวันทําการ ที่ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 หรือตั้งแตวันทําการที่ปรากกฎเหตุ
ตามขอ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางที่
กําหนดไวในโครงการโดยไมเก็บคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน

(2)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนสามารถแจง
ตอบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผูถือหนวย
ลงทุนกําหนด และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้

2.1 เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยูภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน 



2.2 เปนการโอนยายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทจัดการ
กองทุนรวมตองคํานึงถึงระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื่อแจงโอนยายการลงทุนไดอยางเหมาะสม

(ค) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1  หรือขอ 22.1.2 
หรือ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิด
เหตุการณตามขอ 22.1.1 หรือขอ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวตาม (ก) ถึง (ง) ใหถือ
วาเปนการเลิกกองทุนรวมนั้น

เมื่อไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

 

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดําเนินการคิดคํานวณรวบรวม
ทรัพยสิน จัดทําบัญชี จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินและคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวมรวมทั้งทําการอยางอื่นตามแต
จําเปนเพื่อชําระบัญชีกองทุนรวมใหเสร็จสิ้น และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่
คงเหลืออยู ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการ
ชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม
มูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยู เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลวผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และ ผูชําระบัญชีจะโอนทรัพยสินคงคางใด ๆ ที่เหลืออยูภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลวใหตกเปนกรรมสิทธิ์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม


