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คำอธิบำยศัพท์

โครงการ

หมายถึง
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กองทุน/กองทุนรวม

หมายถึง
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หน่วยลงทุน

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 4

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการที่คานวณนัน้

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

หมายถึง

บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด

ผูด้ แู ลผลประโยชน์

หมายถึง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน

หมายถึง

ศู น ย์รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศ และ/ หรื อ ผู้ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
ต่างประเทศรวมถึงระบบในต่างประเทศ อื่นใดที่เกี่ ยวข้องที่บริษัทจัดการ
และ/ หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

กิจการ

หมายถึง

บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่ มีหลักทรัพย์ซือ้
ขายในศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจากัด

กองทุนรวมเปิ ด

หมายถึง

กองทุนรวมประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

กองทุนรวมเพื่อการออม

หมายถึง

กองทุนรวมที่มีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมในระยะยาวของผูล้ งทุนที่
จัดตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ชดเชยราคา

หมายถึง

การเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้ หรือผู้ขายคืนหน่ว ยลงทุนที่มี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมี มลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องแทนการเพิ่มหรือ
ลดจานวนหน่วยลงทุน

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /
สานักงาน ก.ล.ต./สานักงาน

ที่ปรึกษาการลงทุน

หมายถึง

ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้

ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน

หมายถึง

บุคคลธรรมดาที่ได้รบั ความเห็นชอบให้เป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

วันทาการ

หมายถึง

วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ

วันทาการขายหน่วยลงทุน

หมายถึง

วัน เปิ ด ท าการของบริ ษั ท จัด การและเป็ น วัน ที่ บ ริ ษั ท จัด การสามารถท า
ธุรกรรมในประเทศเพื่อการซือ้ ขาย ชาระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนได้ ตามวันเวลาที่กาหนดในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดหรืออนุญาตเป็ นอย่างอื่น

วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

หมายถึง

วัน เปิ ด ท าการของบริ ษั ท จัด การและเป็ น วัน ที่ บ ริ ษั ท จัด การสามารถท า
ธุรกรรมในประเทศเพื่อการซือ้ ขาย ชาระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนได้ ตามวันเวลาที่กาหนดในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดหรืออนุญาตเป็ นอย่างอื่น

ข้อผูกพัน

หมายถึง

ข้ อ ผู ก พั น ระหว่ า งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ

ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคานวณราคาขาย บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

หมายถึง

คาเสนอซือ้

หมายถึง

มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืน หักด้วยค่าธรรมเนียมในการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทั่วไปที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องปฏิบตั ิ
ตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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การแก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง

การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง โดย
แก้ไขราคาย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงปั จจุบนั

บัญชีกองทุน

หมายถึง

บัญชีกองทุนรวมที่บนั ทึกจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

แบบ filing

หมายถึง

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

สมาคม

หมายถึง

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประกาศการลงทุน

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

มติเสียงข้างมาก

หมายถึง

มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุน
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง เข้า ร่ ว มประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนหรือของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติพิเศษ

หมายถึง

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ง
ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คาอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึงคาศัพท์ท่ีปรากฎในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
คำศัพท์

คำอธิบำยศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่สี ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบ
การเงินรวม

“กองทุนฟื ้ นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื ้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย”

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่ ม ธนาคารกลางสมาชิ ก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks
(EMEAP)
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“กองทุนรวมวายุภกั ษ์”

กองทุนรวมที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของ
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ”

กองทุ น ที่ จั ด ตั้ง ขึ ้น ตามกฎหมายต่ า งประเทศซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น โครงการลงทุ น แบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศที่มีวตั ถุประสงค์
หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานตาม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่า
กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

“กองทุน private equity”

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
และมีลกั ษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. กิ จ การเงิ น ร่ว มลงทุน ที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนด การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รายขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ต้องมิได้ป็นไปเพื่อ
แสวงหาประโยชน์จ ากการจัด การทรัพ ย์สิน ส่ ว นตัว ของบุค คลใดหรื อ กลุ่ม บุค คลใดเป็ น การ
เฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญา การลงทุนในหุน้ หรือการสนับสนุน
ทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการนัน้ ในภายหลังโดยมีส่วนในการ
กากับดูแลแผนธุรกิจการดาเนินงานหรือการปรับปรุงการดาเนินงานหรือการดาเนินการอื่น
ใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
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“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

“กองทุน UI”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (Ultra Accredited Investor Mutual
Fund)

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ท่อี อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดย
คู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผูฝ้ ากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เทียบเคียงได้กับ
ผูร้ บั ฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”

ดัชนีท่มี ีองค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีท่จี ดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี ้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื ้ นฟูเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รฐั บาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์ การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อก
หรือผูค้ า้ ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนัน้

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย หรือต่างประเทศ
ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึน้ เพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดย
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซือ้ เสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอซือ้ หลายรายและผูเ้ สนอขายหลาย
ราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ไว้
เป็ นการล่วงหน้า โดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซือ้ ขายเป็ นประการอื่น และ
ผูเ้ สนอซือ้ เสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล.ที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษั ท ย่ อ ยตามมาตรฐานการบัญชี เกี่ ยวกับ การจัดท างบการเงิ นรวม โดยพิ จ ารณาตามงบ
การเงินรวมที่มีการจัดทาและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วน
การถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ ยวกับการจัดทางบการเงิน รวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมที่มีการจัดทาและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วน
การถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นผลประโยชน์ท่ี เกิ ดจากหลัก ทรัพ ย์อ้างอิง ซึ่ง ก าหนดให้เป็ น หลัก ทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่ า ด้ว ยการก าหนดประเภท
หลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผูม้ ีภาระผูกพัน”

ผูท้ ่ีมีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ บั รองผูร้ บั
อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซือ้ ขาย derivatives”

ศูนย์ซือ้ ขายดังนี ้
1. ศูนย์ซือ้ ขาย derivatives ที่ได้รบั ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซือ้ ขาย derivatives ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ และให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รบั การ
ยอมรับจากสานักงาน
หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย CIS”

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์
หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานตาม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่าจะ
จัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“หน่วย private equity”

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้ ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐาน
แสดงสิ ท ธิ ใ นทรัพ ย์สิน ของกิ จ การเงิ น ร่ว มลงทุน อย่ างใดอย่ างหนึ่ งดัง นี ้ ทั้ง นี ้ ไม่ ว่ า กิ จ การ
ดังกล่าวจะจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิ จ การเงิ น ร่ว มลงทุน ที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รายขึน้ ไป ทั้งนี ้ ต้องมิได้เป็ นไป
เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ น
การเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญาการลงทุนในหุน้ หรือการสนับสนุน
ทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการนัน้ ในภายหลังโดยมีส่วนในการ
กากับดูแลแผนธุรกิจ การดาเนินงานหรือการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือการดาเนินการ
อื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุน้ กูร้ ะยะสัน้ ”

หุน้ กูท้ ่มี ีกาหนดเวลาชาระหนีไ้ ม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้

“CIS operator”

บุคคลดังนี ้
1. บลจ. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่ค่สู ญ
ั ญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
เว้นแต่ท่กี าหนดไว้เป็ นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการ
ประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่ สัญ ญาฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ง มี ภ าระผู ก พัน ที่ จ ะต้อ งช าระเงิ น ให้แ ก่ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง เมื่ อ เกิ ด

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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เหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชาระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รบั การประกันความเสี่ยงจะ
ได้รบั ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
“credit event”

เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการชา ระหนีต้ ามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือ
สัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ทาโดย CRA ซึ่งเป็ นการประเมินความสามารถในการชาระหนีต้ าม
ตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา underlyingของตรา
สารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivatives ที่ซือ้ ขายในศูนย์ซือ้ ขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือตราสารนัน้

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักใน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี ้ ไม่ว่า
กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ บริษัทที่
อยู่ในกลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปในครัง้ แรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตรา
สารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงใน
ทรัพย์สินนัน้

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็ นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สิน ที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation
category & obligation characteristics)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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“options”

สั ญ ญาที่ มี ลั ก ษณะตาม (3) ของนิ ย าม “สั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า ” ในมาตรา 3 แห่ ง
พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซือ้ ขายนอกศูนย์ซือ้ ขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)

“regulated market”

ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้ เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
ก ากับ ดูแลของทางการหรื อหน่วยงานที่ ทาหน้าที่ กากับ ดูแลด้านหลักทรัพย์ห รื อตราสารที่มี
ลักษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผูอ้ อกตราสารมีถ่ินที่อยู่ ซึ่งเป็ นการประเมิน
ความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนีข้ องรัฐบาลของประเทศนัน้

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ส่วนที่ 1
รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 4 ( Innotech Trigger Fund Episode 4)
ชื่อบริษัทจัดกำร

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด

ทีอ่ ยู่บริษัทจัดกำร

ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตีแ้ สควร์ เลขที่ 287
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-624-6333 โทรสาร 02-624-6330

1 ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม:
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

: กองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 4

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

: Innotech Trigger Fund Episode 4

1.3. ชื่อย่อ

: I-TEP 4

1.4. ประเภทโครงการ

: กองทุนเปิ ด

1.5. ประเภทการขาย

: ขายหลายครัง้

1.6. การกาหนดอายุโครงการ

: ไม่กาหนด

1.7. อายุโครงการ

: 5 เดือน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ):
บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รบั อนุมตั ิสิน้ สุดลง โดยยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หรือหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือไม่นากองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรืออาจ
พิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ตอ้ งขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เช่น ในกรณีท่กี องทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
จัดตั้งกองทุน และ/หรือกองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปั จจัยอื่นใดที่ทาให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ หรือด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัด การ
กองทุน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะทาการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 5 เดือน นับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุน
รวม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ขึน้ กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1. กรณี หากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วย เป็ นเวลา 3 วันทาการติดต่อกัน และสามารถรับซือ้ คืน
อัตโนมัติได้ไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย ทัง้ นี ้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขายทรัพย์สินของกองทุนเป็ น
เงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทัง้ หมดได้ หรือ
2. กรณี ณ วันทาการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน
หรือทัง้ หมด และสามารถรับซือ้ คืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย
ทัง้ นี ้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ
ในอัตราไม่ต่ า กว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย โดยจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว
อนึ่ง หากครบกาหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
และหาก ณ วันทาการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน
หรือทั้งหมด และสามารถรับซือ้ คืนอัตโนมัติได้ไม่ต่า กว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทาการเลิกกองทุน
โดยจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
การกาหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วยเป็ นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุน หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติเมื่อเป็ นไปตามเป้าหมายนัน้ ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนกองทุนนีใ้ นช่วงระยะเวลา 5
เดือนแรกนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
1.10. ลักษณะโครงการ

: กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย

: เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำทีต่ รำไว้ จำนวน ประเภทรำคำของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขำย:
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ

: 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ)
:
1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ
15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ หรือไม่เกิน 150 ล้านบาท (คิดเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย) ทัง้ นี ้ หากบริษัท
จัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวน เงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจานวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจานวน
เงินทุนของ โครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดาเนินการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า
2) ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการได้ โดยไม่ตอ้ งขอมติความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

: 10.0000 บาท

2.4. จานวนหน่วยลงทุน

: 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

: 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก

: 100.00 บาท

2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป

: 100.00 บาท

2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน

: ไม่กาหนด

2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน

: ไม่กาหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า

: ไม่กาหนด

2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า

: ไม่กาหนด

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม
:
1. เพิ่มเติม ข้อ 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก: 10.0000 บาท บวก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวก
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจานวนหรือมูลค่าขัน้ ต่าข้างต้นในอนาคตได้ (ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการสามารถ
เปลี่ยนแปลงจานวนหรือมูลค่าสูงสุดดังกล่าวได้หากประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่ าง
น้อย 7 วันก่อนวันดาเนินการดังกล่าว (ทั้งนี ้ หากในกรณีท่ีเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันดาเนินการดังกล่าว) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้นได้ เพื่อรองรับ
รายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณีการทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนโดยการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติจากกองทุนรวมอื่น ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน ลักษณะพิเศษ
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน:
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี โดย
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีพนื ้ ฐานดีม่นั คง
และ/หรือมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม
- ตราสารทุน:
- ตราสารหนี:้
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนของนโยบายแบบผสม:
ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนีข้ องนโยบายแบบผสม:
ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ้
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ: ไม่มี
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ:*
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ ืม (ถ้ามี) :
บริษัทจัดการอาจกูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในนามกองทุนได้โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives): ไม่ลงทุน
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note): ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style):*
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี ้ ดั (active management)
3.9. ดัชนีชวี ้ ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 100.00
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงดัชนีชวี ้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มกี ารเปลี่ย นดัชนีชี ้
วัด คาอธิบายเกี่ยวกับดัชนีชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนดัชนีชวี ้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลา
ที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงดัชนีชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผอู้ อกดัชนีชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทา หรือเปิ ดเผยข้อมูล / อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน:* จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ:
กองทุน trigger fund
รายละเอียดเพิ่มเติม:
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้ง แต่
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนและตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ:
-ไม่มี3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:
บริษัทจัดการจะลงทุน หรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผล โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท หรือ
ลักษณะของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1: ตรำสำร TS (Transferable Securities)
1.1 ตราสาร TS หมายความว่ า ตราสารทางการเงิ น ใด ๆ นอกเหนื อ จากทรัพ ย์สิน ในส่ ว นอื่ น ของข้อ 3.13.1 ซึ่ง มี คุณ สมบัติ ต าม
หลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วนดังนี ้
1.1.1 ไม่มีขอ้ กาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็ นตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงที่มีเงื่อนไขห้าม
เปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนดหรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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1.1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุ งเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอซึ่งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อ
นามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่า เสมอและมีขอ้ มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมโดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้อ 1.1
1.2.1 ในกรณีท่ีเป็ นการลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนีก้ ารค้า ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัล หรือรับรอง โดยบุคคลดังนี ้
1.2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
1.2.1.2 ธนาคารออมสิน
1.2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1.2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1.2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1.2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
1.2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1.2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตามข้อ 1.2.1.1 - 1.2.1.7
ทัง้ นีก้ ารอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ่งั จ่ายหรือผูอ้ อกตั๋วทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่
ระบุไว้ในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย
ส่วนที่ 2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย Property
2.1 ประเภทของตราสาร
2.1.1 หน่วย CIS หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล
2.1.2 หน่วย Infra หมายถึง กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2.1.3 หน่วย Property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.1.3.1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
2.1.3.2 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
2.2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ตามส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.1 - 1.1.3
2.2.2 ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.2.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุน ที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit) ของกองทุนนัน้
2.2.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุน ที่
คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) สาหรับทรัพย์สินที่เป็ น Specific Investment Products (SIP) ของกองทุนนัน้
2.2.2.4 มีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้
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2.2.3 ในกรณีท่กี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
2.3 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กาหนดในข้อ 2.1 และข้อ 2.2
2.3.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1.1 -1.1.3
2.3.2 จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ส่วนที่ 3: ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกซึ่งจะต้องเป็ นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของ
ผู้รับฝำกดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตามข้อ 1. – 9.
ส่วนที่ 4: ธุรกรรมประเภทกำรซือ้ โดยมีสัญญำขำยคืน (Reverse Repo)
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.1 คู่สญ
ั ญาต้องเป็ นนิติบคุ คลดังนีท้ ่สี ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
4.1.1 ธนาคารพาณิชย์
4.1.2 บริษัทเงินทุน
4.1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.1.4 บริษัทหลักทรัพย์
4.1.5 บริษัทประกันภัย
4.1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
4.1.7 กองทุนฟื ้ นฟู
4.1.8 นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
4.1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
4.2 ตราสารที่ใช้ในการทา Reverse Repo ต้องเป็ นตราสารดังนี ้
4.2.1 ตราสารภาครัฐไทย
4.2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกกู หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพันซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
4.2.3 ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเ พื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC) เป็ นผูอ้ อกที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั
ออกตั๋วและเป็ นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
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4.2.4 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือศุกกู ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออกซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.2.4.1 มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา
(Issuer Rating) อยู่ในอันดับแรกโดยกรณีท่เี ป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา (Issuer Rating) ต้องเป็ น Credit
Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
4.2.4.2 มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลังหรือผูค้ า้ ประกัน (Guarantor Rating) อยู่ใน
ระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
4.2.5 ตราสารหนีซ้ ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ขี นึ ้ ทะเบียนในตลาดซือ้ ขายตราสารหนีห้ รือที่มีขอ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือ และอ้างอิงได้ซ่งึ มี
การเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้ งั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั Credit Rating ระยะสัน้ ดังกล่าว
ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้
4.2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
4.2.6 ตราสารหนีซ้ ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขนึ ้ ทะเบียนในตลาดซือ้ ขายตราสารหนี ้ หรือที่มีขอ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือ และอ้างอิงได้
ซึ่งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้ งั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรกหรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั Credit Rating ระยะสัน้ ดังกล่าว
ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้
4.2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
4.2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
4.3 ระยะเวลาการรับชาระหนีข้ อง Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.4 ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบตั ิสาหรับการลงทุนใน Reverse Repo
4.4.1 ต้อ งใช้สัญญามาตรฐานตามที่ กาหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (TBMA) หรื อ บริษั ท หลักทรัพย์ท่ีได้รับ ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC)
4.4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ไปขายหรือโอนต่อเว้นแต่เข้าลักษณะ ดังนี ้
4.4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
4.4.2.2 เป็ นการขายตาม Repo ที่เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีการในการกูย้ ืมเงินในนามของกองทุนรวม และการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ วันเริ่มต้นสัญญาต้องมีมลู ค่าเป็ นไปตามสมการการคานวณตามวิธีการ ดังนี ้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ มากกว่า ราคาซือ้ x (1 + Discount Rate)
ทัง้ นี ้ ราคาซือ้ เท่ากับราคาที่กองทุนชาระให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซือ้ หลักทรัพย์ หรือตราสารตาม Reverse Repo
4.4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้ วันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ มากกว่า (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate))
4.4.4.2 ในกรณีท่มี ลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้ วันไม่เป็ นไปตามสมการในข้อ 4.4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้ค่สู ญ
ั ญาโอน
กรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทา Reverse Repo ให้แก่กองทุนเพื่อให้มลู ค่ารวมของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่ซือ้ และทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันที่มลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้
ลดลงกว่าสมการในข้อ 4.4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4.4.3
4.4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้ วันมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า
Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมี
การกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนด โดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา (Counterparty Risk) แล้วบริษัท
จัดการจะไม่ดาเนินการตามข้อ 4.4.4.2 ก็ได้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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4.4.5 การคานวณมูลค่า Reverse Repo ตามข้อ 4.4.4 ให้คานวณดังนี ้
4.4.5.1 คานวณจากราคาซือ้ รวมกับผลประโยชน์ท่กี องทุนพึงได้รบั จาก Reverse Repo จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรมหรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สญ
ั ญารายเดียวกัน
และมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนีต้ ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ หรือทรัพย์สินที่โอนตามข้อ
4.4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก Reverse Repo รายการอื่นได้
4.4.6 Discount Rate ที่นามาใช้ในการคานวณต้องเป็ นการกาหนดขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สัญญาหลักทรัพย์หรือตรา
สารที่ซือ้ แล้ว
ส่วนที่ 5: ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
การทา Securities Lending ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี ้
5.1 คู่สญ
ั ญาต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีท่ีค่สู ัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ ืมผูย้ ืมต้องเป็ นบุคคล
ดังนีท้ ่สี ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
5.1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
5.1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
5.1.3 กองทุนฟื ้ นฟู
5.1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
5.1.5 ธนาคารพาณิชย์
5.1.6 บริษัทเงินทุน
5.1.7 บริษัทหลักทรัพย์
5.1.8 บริษัทประกันชีวิต
5.1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่าทรัพย์สินของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
5.1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
5.1.11 นิติบคุ คลอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
5.2 หลักทรัพย์ท่ีให้ยืมต้องเป็ นหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลั กทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
5.3 การวางหรือเรียกหลักประกันบริษัทจัดการต้องดาเนินการ ดังนี ้
5.3.1 ดาเนินการให้มีการวาง หรือเรียกหลักประกันจากผูย้ ืมเพื่อเป็ นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกัน ดังนี ้
5.3.1.1 เงินสด
5.3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
5.3.1.3 ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินบัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
5.3.1.4 ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC) เป็ นผูอ้ อกที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั
ออกตั๋ว และเป็ นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถาม หรือเมื่อได้เห็น
5.3.1.5 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกกู ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออกซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
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5.3.1.5.1 มีอันดับความน่าเชื่อถื อของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออกตราสาร หรือ
คู่สญ
ั ญา (Issuer Rating) อยู่ในอันดับแรกโดยกรณีท่ีเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร หรือคู่สญ
ั ญา (Issuer Rating) ต้อง
เป็ น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
5.3.1.5.2 มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รองผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน (Guarantor Rating) อยู่
ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
5.3.1.6 ตราสารหนีท้ ่มี ี Credit Rating อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
5.3.1.7 หนังสือคา้ ประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
5.3.1.8 หุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี ้ ในกรณีท่กี องทุนไม่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุนกองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
5.3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)
5.3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองหลักประกันตามข้อ 5.3.1 หรือดาเนินการ โดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชาระหนีเ้ อาจากหลักประกันดังกล่าวได้ โดยพลัน
5.3.3 ห้ามนาหลักประกันตามข้อ 5.3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอน หรือขายต่อ หรือทาให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ ได้เว้น
แต่เป็ นการบังคับชาระหนีต้ ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นนั้ เอง
5.3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ใี ห้ยืม
5.3.5 ในกรณีท่หี ลักประกันเป็ นเงินสดให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สิน ดังนี ้
5.3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
5.3.5.2 บัตรเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี ้
5.3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระ
ผูกพัน
5.3.5.2.2 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (TSFC) เป็ นผูอ้ อกที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็ นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
5.3.5.2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออกซึ่งมี Credit Rating อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี ้
(1) มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร หรือคู่สัญญา
(Issuer Rating) อยู่ในอันดับแรกโดยกรณีท่เี ป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา (Issuer Rating) ต้องเป็ น Credit
Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
(2) มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน (Guarantor Rating) อยู่ในระดับ
ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
5.3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
5.3.5.4 Reverse Repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
5.4 ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญาให้ใช้สญ
ั ญาที่มีลกั ษณะ และสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย ข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และหลักประกันในธุรกรรม
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6: ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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กรณีท่ีเป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยหรือ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ให้บริษัทจัดการ
ลงทุน ในหน่วย private equity ที่มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้บริษัทจัดการลงทุนในหน่วย private equity ได้
โดยต้องไม่มีขอ้ กาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าที่จะลงทุน
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ:
-ไม่มี3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม:
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปล ง
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1: อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

หน่วย CIS ตามที่ระบุขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2.2

ไม่จากัดอัตราส่วน

3

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%

4

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่ผอู้ อก
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระ
หนี ้ < 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มี

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark +5%

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ข้อ

5

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนที่ผอู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
เหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือ้ ขาย
ใน SET)
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
ซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
บริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการ
เพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขายใน SET)
5.3 หุน้ ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายตาม
5.1
5.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือศุกกู ที่
ผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือเป็ นตรา
สาร Basel III
5.4.2 มี Credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
5.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.4.3.1 ผูอ้ อกตราสารบริษัทจดทะเบียนใน
SET
5.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.4.4 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้
397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market
5.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
5.6.1 reverse repo
5.6.2 OTC derivatives
5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีมีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี ้
5.7.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูร่ ะหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่ี
อาจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซือ้ ขายใน SET
5.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนด
5.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ น
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดาน
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private
equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขาย

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3
ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุท่อี าจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซือ้ ขาย
6

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม
5.7.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

7

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของ ผูร้ บั ฝาก หรือผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2: อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3: อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบคุ คล
เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
บุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้
คงเหลือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทัง้ นี ้
ขึน้
เฉพาะ MF ที่มี อายุโครงการ มากกว่าหรือ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
เท่ากับ 1 ปี
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
2

รวมกันไม่เกิน 25%

ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มี
เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่MFได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

3
4
5

(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการ
ลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse repo)
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1:
อัตราส่วนการคานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้
กึ่งทุน ศุกกู หรือตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี ้

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

5.1 มีลกั ษณะตาม 5.4.3 และข้อ 5.4.4 ของข้อ 5
ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สิน
หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating
หมายเหตุ: สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ Product
limit 1,2 รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานประกาศกาหนด

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ส่วนที่ 4: อัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรทีล่ งทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึง่

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมีจานวนหุน้ ของบริษัทรวมกัน <25% ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน ตราสาร
Basel III และศุกกู ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial
liability)1 ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
การเงินสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี ู้
ออกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มกี ารเผยแพร่
เป็ นการทั่วไป และในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ินทาง
การเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด 2ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ น
รายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี ้ โดยเป็ น
ตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออก โดย
บุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ข้อ

3

4

5

6

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF
หรือกองทุน CIS ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย CIS
ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของ
กองทุน infra ที่่ออกหน่วยนั้นเว้นแต่เป็ นหน่วย infra ของ
กองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทัง้ หมดของ
กองทุน property ที่่ออกหน่วยนั้นเว้นแต่เป็ นหน่วย
property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย private equity
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทัง้ หมด
ของกองทุน private equity

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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1

หนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผอู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตามาตรฐาน
การบัญชีนนั้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการ กาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่ น International Financial Reporting Standards
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5: กำรดำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วน
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้
ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวนอัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ท่บี ริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรก โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญแต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่
วันที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติเว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อจานวนอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง
วันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไป หรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณ สมบัติ แล้ว แต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าวในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้
เป็ นไปตามข้อ (2) บริษัทจัดการจะจัดทารายงานข้อมูลตามข้อ (1) พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีท่ที รัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวนอัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนและจัดส่งรายงานต่อสานักงานรวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ท่บี ริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรก โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญแต่ตอ้ งไม่เกิน
ระยะเวลาดังนีเ้ ว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชีในกรณีท่ไี ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product
Limit) สาหรับการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าวสาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จานวนอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนแล้วแต่กรณี และจัดส่ง
รายงานดังกล่าวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
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ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดตามข้อ (3) (ก) บริษัทจัดการจะจัดทารายงานข้อมูลตาม
ข้อ (1) พร้อมสาเหตุท่ไี ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีท่กี องทุนมีหนุ้ ของบริษัทใด โดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(Concentration Limit) ตามที่กาหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบตั ิตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษัทจัดการจะดาเนินการ ดังนี ้
ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิ ทธิ ออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนเว้นแต่กรณี จาเป็ นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผัน จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ ในกรณีท่ที รัพย์สินเป็ นหุน้ ของบริษัทจด
ทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทนั้นจนถึง หรือข้ามจุดที่ตอ้ งทาคา
เสนอซือ้
3.ในกรณีท่กี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี ้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนบริษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี ้ โดยอนุโลม
(1) กรณีท่กี องทุนมีการลงทุน หรือได้สิทธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้
(2) กรณีท่กี องทุนได้รบั ทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีท่ีมีเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนบริษัทจัดการ
สามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับ
การดาเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนบริษทั
จัดการสามารถดาเนินการ โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6: กำรดำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีท่กี องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนพร้อมทัง้ เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ท่บี ริษัทจัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี ้
2. ในกรณีท่กี ารลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนเว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม ภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่
จะออกจากกองทุนก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมทั้งเมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมี ผลใช้บงั คับ และในกรณีท่คี รบ
กาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนแต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนยังไม่มีผลใช้บงั คับ
บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ เพิ่มเติม
4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit):
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน): ไม่มี
5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก:
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก:
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก:
บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาเสนอขายหน่วยละ
10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี ้
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ซึ่งผูส้ นใจลงทุนสามารถติดต่อซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่
ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ(ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ หากมีผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนครบตามจานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการจะปิ ดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนโดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
ในกรณี ท่ี มี ย อดการจ าหน่ า ยลงทุน เท่ า กับ จ านวนเงิ น ทุน ของโครงการก่ อ นก าหนดสิ น้ สุด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิ ดการเสนอขาย และดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุนรวม
ผูล้ งทุนสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ตามช่องทางการเสนอขายหน่ว ยลงทุนครัง้ แรกและวิธีการในการจองซือ้ หน่วยลงทุน ตามวันและ
เวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และหนังสือชีช้ วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยผูล้ งทุนที่สนใจจะจองซือ้ หน่วยลงทุนของ
“กองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 4” สามารถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ท่บี ริษทั
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5.2.1 บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูจ้ องซือ้ แต่ละรายจะต้องจองซือ้ หน่วยลงทุนไม่ ต่ากว่า 100 บาท ในราคาจองซือ้ หน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (สาหรับการสั่งซือ้ ครัง้ แรก) คาสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซือ้ หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาขอเปิ ดบัญชี
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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กองทุน (ถ้ามี) และคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โดยแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น สาเนาบัตรประชาชน (สาหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองและหนังสือมอบอานาจพร้อม
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนาม (สาหรับนิติบุคคล) เป็ นต้น พร้อมทัง้ เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนไปที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
อย่ า งไรก็ ต าม บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จะเปลี่ ยนแปลง ปรับ ปรุ ง หรื อ เพิ่ ม เติ ม วิธี การจองซือ้ หน่ วยลงทุนได้ในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
5.2.2 วันและเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุน
(1) ผูจ้ องซือ้ สามารถติดต่อจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนแต่ละรายโดยกรอกใบจองซือ้ ให้
ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานการจองซือ้ พร้อมทัง้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน โดยวันเสนอขายวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิรบั เงินค่าจองซือ้ เป็ นเงินโอนเท่านัน้ ภายในเวลา 15.30 น.
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกใน
กรณีท่สี ามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนเงินทุนโครงการที่กาหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
5.2.3 วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนการกาหนดราคาขายหรือสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
(1) ผูจ้ องซือ้ แต่ละรายจะต้องจองซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าที่กาหนดในราคาจองซือ้ หน่วยละ 10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (Front-end Fee) บวกภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(2) การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยชาระเป็ นเช็ค ดราฟต์
บัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือโดยการนาเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกาหนด หรือคาสั่งหัก
บัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสานักงานที่รบั การจองซือ้ ภายในวันที่จองซือ้ เท่านัน้
อย่างไรก็ตาม การชาระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ได้รบั เงินค่า
ซือ้ หน่วยลงทุนจากธนาคารหรือบริษัทที่ ผสู้ ่งั ซือ้ ใช้บตั รเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทา
การถัดจากวันที่ท่ีส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการปฏิเสธการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิ ดให้บริการรับชาระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่น
ใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
อย่างไรก็ตาม วิธีการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) บัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะเป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการ
ให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยเงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการจะเป็ นไปตามที่ผู้
ให้บริการรายนัน้ กาหนดขึน้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวจะต้องลงวันที่ท่ี จองซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซือ้ ซึ่งระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุ ง หรือเพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกาศผ่าน
เว็บไซต์บริษัทจัดการ
การจองซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์
หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือบัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) หรือการนาเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทจัดการกาหนด หรือ
คาสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม และได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจานวน
แล้ว ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนด้วยเงิน หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ใน
กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
บริษัทจัดการอาจดาเนินการให้มีการหักกลบลบหนีก้ นั ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขนึ ้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ผูจ้ องซือ้ ที่ได้ทาการจองซือ้ หน่วยลงทุนและชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงิน
ค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตให้เพิกถอนได้
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะต้องนาเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้รบั จากผูจ้ องซือ้ เข้าบัญชีเงินฝาก
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ชื่อบัญชี “บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชีจองซือ้ กองทุน
เปิ ด”ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สานักสีลม
001-1-32056-2
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ถ. สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)
168-3-00235-4
3. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
101-3-39818-3
4. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สุรวงศ์
023-6-06624-2
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ซิลลิคเฮ้าส์
503-0-00078-2
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อธนาคาร สาขาที่เปิ ดบัญชี หมายเลขบัญชี และ
ประเภทบัญชีดงั กล่าวในภายหลัง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลง
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
(3) การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนตามที่จองซือ้ และได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตาม
จานวนแล้วในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามวิธีการ
ของแต่ละช่องทางในการซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
(4) การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนในกรณี ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดดังต่อไปนี ้
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(4.1) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่าจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่
ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุน และถือว่าการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิน้ สุดลง
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวและคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่าย
หน่วยลงทุนให้ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตาม
สัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบ
กาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทจัดการชาระเงินค่าจองซือ้ จนครบถ้วนให้ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนด้วย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
(4.2) ในกรณีท่กี ารจองซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม (4.1)
บริษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วันสิน้ สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ตามสัด ส่ ว นของเงิ น ค่ า จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ทั้ง นี ้ สา หรับ ดอกเบี ย้ และ/หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจองซือ้ หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนารวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนในการคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซือ้ หน่วย
ลงทุนและส่ง โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนตามเลขที่บญ
ั ชีท่ีระบุ ไว้
ในค าขอเปิ ด บัญ ชีก องทุน หรื อ ตามเลขที่ บัญ ชี ของผู้จองซือ้ หน่ วยลงทุน ที่ ได้ให้ไว้แก่ บ ริษัท จัดการ หรื อ ด าเนิ น การ
โดยวิธีการอื่นใดขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(5) การยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่จี ะยุติการขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้
บริษัทจัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลงในวันที่แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ือ้
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง และหาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิน และผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจน
ครบถ้วน ในการคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุน
และส่งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนตามเลขที่บญ
ั ชีท่ีระบุไว้ในคาขอเปิ ด
บัญชี หรือตามเลขที่บญ
ั ชีของผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทจัดการ หรือดาเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึน้ อยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ
5.2.4 การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต:
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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บริษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกของ
บริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดใน ข้อ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
5.2.5 การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจนาเสนอวิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ลงทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ สาหรับเงื่อนไขและข้อกาหนดอันเกี่ยวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรกของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กาหนดใน ข้อ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ ก่อนที่
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้กองทุนนีข้ ายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบโดยจะประกาศ
ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.6 เงื่อนไขอื่นๆ:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพิ่มเติ มวิธีการในการขายหน่วยลงทุนหรือวิธีการชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วซึ่งจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญและจะปฏิบัติให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบโดยจะประกาศผ่าน
เว็บไซต์บริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทาการศึกษาและยินดีปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือ
ชีช้ วน
6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก:
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก:
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมลู ค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้
จนเป็ นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 5 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วย
ลงทุนอีกครัง้ ในวันทาการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 5 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม เป็ นต้นไป
6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ ใบ
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทาการตามปกติของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน ผูจ้ ดั จาหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.innotechasset.com
6.2.2 การขอเปิ ดบัญชี
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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1) ผูส้ นใจที่ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจานงขอเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (สาหรับการสั่งซือ้ ครัง้ แรก) ให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนา
ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว แนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่บริษัท
จัดการกาหนด เช่น สาเนาบัตรประชาชน (สาหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองและหนังสือมอบอานาจพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้
มีอานาจลงนาม (สาหรับนิติบุคคล) เป็ นต้น พร้อมทัง้ เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนไปที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
2) ผูส้ นใจที่มีบญ
ั ชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว
ผูส้ นใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถจองซือ้ กองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 4 ได้ท่ี
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ทั้งนี ้ ผูส้ นใจสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคาสั่งเปิ ดบัญชี ระบุเลขที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุน และกรอกข้อความอื่น ๆ ในใบคาสั่งซือ้ และส่งหลักฐานประกอบต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดย
ไม่ตอ้ งแสดงความจานงสั่งเปิ ดบัญชีกองทุนใหม่ หรือสั่งซือ้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
6.2.3 การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท
จัดการเตรียมไว้ หรือประกาศเพิ่มเติมตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี ้ วันและเวลาตามที่ระบุในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูล
สาคัญ
บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่ง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์
ภายใน 5 วันทาการถัดจากวันสิน้ สุดการจองซือ้ หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รบั การทักท้วงใด ๆ จากผูถ้ ือหน่วยภายใน 7 วันทา
การนับจากวันที่ท่รี ะบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่จัดส่ง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้จองซือ้ หน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย ์ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาต
จากบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ในการชาระหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผซู้ ือ้ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่งเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่น
ที่บริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการเดียวกัน ผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนต้องชาระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทไม่ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดลุ ยพินิจในการรับชาระค่าจองซือ้ ด้วยวิธีการดังกล่าว
ผูส้ นใจสั่งซือ้ ในแต่ละครัง้ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ปรับลดหรือยกเว้นจานวนหรือมูลค่าขั้นต่าข้างต้น ในอนาคตได้ (ทั้งนี ้ บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงจานวนหรือมูลค่าสูงสุด
ดังกล่าวได้ หากประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันก่อนวันดาเนินการดังกล่าว โดย
จะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สานักงานทราบตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ โดย
จะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
การซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุ นตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ใน
ส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
อนึ่ง ช่องทางบริการ / วิธีการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก / เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่
ผูส้ นใจลงทุน/ผูจ้ องซือ้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผูส้ นใจลงทุน / ผูจ้ องซือ้ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่ม
ให้บริการ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
6.2.4 ข้อจากัดในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรร หรือไม่จดั สรร
หน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6.2.5 การหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวร
บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์
การรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุน ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวรหรือเห็นควรให้รบั คาสั่งซือ้
หน่วยลงทุนได้ตามปกติบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ต่ากว่า 3 วัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกาหนดและข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีท่มี ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการ ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั หน่วยลงทุนตามที่ส่งั ซือ้ หลังจากที่ได้
ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว แต่หากในกรณีท่มี ีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนในการสั่งซือ้ โดยใช้หลัก “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” ตามวันที่ท่ไี ด้รบั คาสั่งซือ้ พร้อมเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวน
6.3. การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7. กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน:
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7.1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- อื่น ๆ โปรดระบุ
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม:
7.3. วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) *:
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม:
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
บริษัทจัดการจะทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน ในกรณีท่ไี ม่เกิดเหตุการณ์ท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จนเป็ นเหตุ
ให้เลิกกองทุน ภายใน 5 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิ ดให้มีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามวันและเวลาที่กาหนดในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน กรณีแบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน โดยการรับซือ้ คืนดังกล่าว
จะเป็ นไปตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการรับซือ้ คืน ซึ่งคานวณตามหัวข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ
และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ีมลู ค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้อง”
โดย บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสั่งขายคืนลงทุนอีกครัง้ ในวันทาการแรก นับ จากวันครบกาหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม เป็ นต้นไป
วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
7.4.1 บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ทกุ วันทาการซือ้ ขาย ตามที่ระบุในหนังสือชีช้ วนสรุปข้อมูลสาคัญ ได้ท่ีบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวัน
ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด โดยให้ถือว่าเป็ นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ในราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่
รับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุ นจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการถือ
หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้
ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการจะขายคืน และนาไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุน
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การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็ น
หลักฐาน
(4) ในกรณีท่จี านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอ ยู่ใน
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้หน่วยลงทุนของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมลู ค่าต่า กว่าที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการ
จะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมดในรายการดังกล่าว
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษี
สาหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย ์ และ/หรือทางระบบอิเลคทรอนิกส์
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(6) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตามเลขที่บญ
ั ชีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุน หรือจัดส่งเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามผูถ้ ือหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์ งทะเบียน ทัง้ นี ้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
(7) ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิก
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ การยกเลิกคาสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รบั การ
อนุมตั ิจากบริษัทจัดการก่อน
(8) การลดจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนจะทาในวันทาการถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือวันที่คานวณราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ ได้ แล้วแต่กรณี
7.4.2 Internet
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัท
จัดการกาหนด
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตกับบริษัท
จัดการ และเมื่อได้รบั อนุมตั ิแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะสามารถทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ที่จะใช้ซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ บริษัทจัดการกาหนดไว้ในการ
ให้บริการ
(2) เมื่อได้รบั การอนุมตั ิให้ใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะสามารถทา
การสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และวิธีการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ดงั กล่าว
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ในวันและเวลาทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
กาหนด ให้ถือว่าเป็ นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายนั้น ในราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้
ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายซึ่งเป็ นราคาที่รบั รอง โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว ทาการขายคืน
หน่วยลงทุนในวัน และเวลาทาการอื่นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการสั่งซือ้
หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
(5) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วย โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ในการทารายการในแต่ละวัน
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้หน่วยลงทุนของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมลู ค่าต่ากว่าที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการ
จะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมดในรายการดังกล่าว
(6) ในกรณีท่จี านวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ขายคืนโดยผ่านบริษัทจัดการ มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการจะ
จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี
สาหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ และ/หรือทางระบบอิเลคทรอนิกส์
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดาเนินการเป็ นอย่างอื่นและชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่เปิ ดไว้กับบริษัทจัดการตามเลขที่บญ
ั ชีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคาขอใช้บริการกองทุน ทัง้ นี ้ ภายใต้เงื่อนไขที่
ระบุไว้บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กบั บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
(8) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทารายการจนเสร็จ
สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ ยกเว้นกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็ นความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่อง
ดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดาเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่กาหนดเว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(9) การลดจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนจะทาในวันทาการถัดจากวันที่ทาการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนราคา
ขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการได้
ในวันทาการถัดไป
กรณีรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้
บริษัทจัดการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุน
รวม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ แล้วแต่กรณี
กรณีท่ี 1 เมื่อเข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมลู ค่าตามที่กาหนด (ขึน้ กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) ดังต่อไปนี ้
1. กรณี หากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วย เป็ นเวลา 3 วันทาการติดต่อกัน และสามารถรับซือ้ คืน
อัตโนมัติได้ไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย ทัง้ นี ้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขายทรัพย์สินของกองทุนเป็ น
เงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทัง้ หมดได้ หรือ
2. กรณี ณ วันทาการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วน
หรือทัง้ หมด และสามารถรับซือ้ คืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลง ทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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กรณีท่ี 2 หากครบกาหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
กาหนด และหาก ณ วันทาการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็ น เงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสด
บางส่วน หรือทัง้ หมด และสามารถรับซือ้ คืนอัตโนมัติได้ไม่ ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทาการเลิก
กองทุน โดยจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขของการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างต้น หรือในกรณี อื่นใดที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com
และจะรายงานการไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติพร้อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือความถี่ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตาม
ข้อ 7.3 และ ข้อ 7.4 ได้ โดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการภายหลัง
ได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัท
จัดการกาหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือความถี่
ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว หากในกรณีท่เี ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน:* เมื่อถึง Trigger
- นับตัง้ แต่วนั ครบกาหนดระยะเวลา 5 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน:
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ:
ทุกวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ทาการแรกถัดจาก 5 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุนรวม
เป็ นต้นไป หากกองทุนนีไ้ ม่สามารถเลิกกองทุนภายในครบกาหนดอายุกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
7.6.1 การกาหนดเวลา และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการ
(ก) การทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการในวันทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามที่บ ริษัท
จัดการกาหนด ให้ถือว่าเป็ นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด ในราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืน หรือระบบทางอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) ในวันทารายการซือ้
ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด แต่เป็ นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บ ริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุดทา
การ หรือวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้กาหนดให้เป็ นวันทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็ นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวัน
ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไปในราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไปนัน้ โดยเป็ น
ราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (1)
(ก) การทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทา
การซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดให้ถือว่าเป็ นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายที่นนั้ ในราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดแต่เป็ นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการกาหนด หรือการทารายการในวันหยุดทาการ หรือวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้กาหนดให้เป็ นวันทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน ให้ถือเป็ นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไป ในราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ
สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไปนัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทารายการตามข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทารายการ
อาจเป็ นการขยายเวลาทาการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนมากกว่าเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน หากในกรณี ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณี ท่ีมีประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท
จัดการ อีกทัง้ แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการ
จะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ หรือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ:
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.4 บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 7.4 และในกรณีวนั ที่กาหนดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ ตรงกับวันหยุด
ทาการของบริษัทจัดการหรือเป็ นวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดไป
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน:*
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน: ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม:
บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนิ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน รายละเอียดตามข้อ 7 "วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน"
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม:
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ
ขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่าน
เว็บไซต์บริษัทจัดการ
8. กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
-ไม่มีส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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9. กำรชำระค่ำรับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน บริษัทจัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ ตอนที่กาหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริง และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
10. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่กี าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุส มผลว่า เป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ
(ข) มีเหตุท่ที าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง ตัง้ แต่ 1
สตางค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(3) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจาก
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถูก
ต้องการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10
วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และบริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ใช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนทราบ โดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบ หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาจาก
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขาย
คืนก่อนหลัง
11.กำรไม่ขำยไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมสั่ง:
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ปี รากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค)ได้ไม่เกิน 1 วันทา
การ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การกระทาที่เป็ นการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(4) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนอันเนื่องมาจากการที่บริษทั จัดการ
ไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3
วันทาการ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ื อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการ
กองทุนรวม
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วทราบ โดยพลัน
และหากเป็ นเหตุตามข้อ (1) (2) หรือ (4) บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน
หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนที่ใช้ในการซือ้ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือการหยุดรับคาสั่งซือ้
คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนเปิ ดนัน้ ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2) และ (4) เกิน 1
วันทาการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อน
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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วันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน
หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายรับซือ้ คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปทราบถึงการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน
ทัง้ นี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณ
และหยุดประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.2 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่ 1 สตางค์ขึน้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือ รับซือ้ คื นที่ใช้ในการซือ้ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
แจ้งให้ผทู้ ่ไี ด้มีคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12.กำรหยุดขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน:
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่ง
ขายคืน ของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ร วมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน ออกไปได้
13. เงือ่ นไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน:
13.1 ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาพิพากษาหรือคาสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมตั ิให้โอนได้
13.2 วิธีการโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ท่จี ะโอนหน่วยลงทุนจะต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรอกแบบคาขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบีย นหน่วยลงทุนกาหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอน
และผูร้ บั โอน และยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมเอกสารที่กาหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีผรู้ บั โอนไม่มี
บัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้
โอนจึงทาการโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน”
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(3) หลัง จากที่ ไ ด้รับ ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ ว ยลงทุน จากผู้โ อนแล้ว นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน จะส่ ง มอบใบเสร็จ รับ เงิ น
และใบกากับภาษี พร้อมสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผูโ้ อน และผูร้ บั โอนหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน” ในส่วนข้อผูกพัน ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุน แต่เพียงบางส่วน หรือทัง้ หมด
ก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู้ส่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
14. กำรจ่ำยเงินปั นผล:
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล: ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล: -ไม่มี14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน: -ไม่มี15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน:
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ท่เี รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด):*
ระบุรายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2):*
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ขอมติผูถ้ ือหน่วย / แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็ นต้น
โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผูล้ งทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมา
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม:
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :*
รายละเอียด/จานวน/อัตรา*:
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม:
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บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนไม่เกินอัตราร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คานวณได้
เป็ นรายวัน โดยตัดจ่ายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน ทัง้ นี ้ หากเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมเต็ม 5
เดือน โดยในระยะเวลาที่เหลือคิดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของจานวนเงินทุนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี *:
รายละเอียด/จานวน/อัตรา *:
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คานวณได้เป็ นรายวัน เว้น
แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :*
รายละเอียด/จานวน/อัตรา *:
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม:
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คานวณได้เป็ นรายวัน
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน:*
รายละเอียดเพิม่ เติม:
-ไม่มี15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :*
รายละเอียดเพิม่ เติม :
-ไม่มี15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ:
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ทั้ง นี ้ เมื่ อ ค านวณรวมค่ าธรรมเนี ยมหรื อ ค่า ใช้จ่ายต่า ง ๆ ที่ เ รี ย กเก็ บ จริง จากกองทุน รวมตามข้อ 15.2.1 – 15.2.5 จะต้อ งไม่ เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ดังต่อไปนี ้
(1) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตัง้ กองทุนรวมเช่นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการยื่นคาขออนุมตั ิจดั ตัง้ กองทุน ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการเพิ่มจานวนเงินทุนโครงการ เป็ นต้น ตามที่จ่ายจริง
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(2) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัด
อบรมเผยแพร่ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดตลอดจนการสัมมนาแนะนากองทุน ซึ่งเกิดขึน้ ภายหลังจากการจัดตัง้ กองทุนที่
เรียกเก็บจากกองทุนตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชี บริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุก
วันภายในระยะเวลา 1 ปี นบั จากวันที่บนั ทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี ้ จานวนเงินที่ตดั จ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 1.0700
ของมูลค่ า ทรัพ ย์สิน รวม หัก ด้ว ยหนี ้สิน รวม ก่ อ นหัก ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ดูแ ลผลประโยชน์ (ถ้า มี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคานวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราที่กาหนดถือเป็ นค่าใช้จ่าย
ดาเนินงานของบริษัทจัดการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์รวมถึง ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น ตามที่จ่ายจริง
(4) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีค่าธรรมเนียมในการยืนยันยอดที่จ่ายให้แก่ผูส้ อบบัญชีรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผสู้ อบบัญชีเรียกเก็บ
นอกเหนือจากค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่บุคคลใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษา
กฎหมายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิตามคาสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกาหนด ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการทา
สัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาจัดพิมพ์จดั แปลเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวมรวมถึงค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายใน
การจัดส่งเอกสาร และรายงานถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง ดังต่อไปนี ้
5.1) แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ใบคาขอเปิ ดบัญชี คาสั่งซือ้ คาสั่งขาย คาสั่งสับเปลี่ยน คาขอโอนหน่วย
ลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ ใบแจ้งยอดการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (Statement) แบบฟอร์ม
Cheque Voucher สาหรับบัญชีกองทุนรวม บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุน บัญชีจ่ายค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และบัญชีจ่ายเงินปั น
ผล เป็ นต้น
5.2) หนังสือชีช้ วนรายงานประจาปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวเนื่องกับกองทุนรวม หนังสือบอกกล่าว
ข่าวสารจดหมายข่าว และสารสัมพันธ์ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมถึงรายงานที่บริษัทจัดการจัดทาขึน้ หรือมีหน้าที่จัดทาขึน้
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกาหนด
(6) ค่าจัดทาและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม โดยตรงหนังสือบอกกล่าวประกาศ
และรายงานต่าง ๆ และ/หรือข่าวสารถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทา ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จดั ทาขึน้
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกาหนด
(7) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซือ้ หน่วยลงทุน ใบสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซือ้ และขายหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนาเงินเข้าบัญชีสาหรับการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าสมุดเช็คค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็ นต้น
(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม หรือการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนีใ้ ด ๆ ของกองทุนรวม ทัง้ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนี ้
เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนีด้ ว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมายค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าสืบทรัพย์ และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรมค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทาง
ราชการ เป็ นต้น
(11) ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาเนินคดีของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบั ติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รบั คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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(12) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกาหนด
(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการรับจานองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็ นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ามี)
(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษี อากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาได้มารับมอบ
ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ
15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ”
(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
(17) ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ ในช่วงการชาระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผูช้ าระบัญชี และ/หรือค่า
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ที่เกิดขึน้ ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุนรวม
(18) ค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีซือ้ หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่าย และ/หรือภาษี อื่น ๆ
ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซือ้ หรือสั่งขายหลักทรัพย์
(19) ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ เช่ น สั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า และค่ า ใช้จ่ า ย
หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์
ดังกล่าว เป็ นต้น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1- 15.2 รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
(20) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีอตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
หมายเหตุ:
อัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดที่
เกี่ยวเนื่องกับค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน:
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา *:
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูล้ งทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละรายในอัตราที่
ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล้ งทุน
หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์บริษัทจัดการ
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บ และ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล้ งทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่เี ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้า
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อย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee):* มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา *:
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee): ไม่มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In): ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
-ไม่มี15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
-ไม่มี15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
-ไม่มี15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดเป็ นการทั่วไปในการให้บริการในกรณีท่ขี อเปลี่ยน ชื่อ - สกุล ที่อยู่การออกใบหน่วยลงทุน
การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ จริง ซึ่งพิสจู น์ได้ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee): ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
-ไม่มี15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม:
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ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ที่อยู่ จะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดเป็ น
การทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน จะถูกเรีย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ย มที่ เกิ ดจากการใช้บ ริการผ่ า นธนาคารพาณิ ช ย์ห รื อ สถาบัน การเงิ น (ถ้า มี อาทิ เช่ น
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากบัญชีของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน เป็ นต้น ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกาหนด
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผลู้ งทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดาเนินการให้ผูล้ งทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษัทจัดการ หรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือการดาเนินการใด ๆ ซึ่งพิสจู น์ได้ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้ งทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุนการออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีหาย และ
อื่น ๆ ที่เกิดขึน้ จริงค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน / รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์
เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดเป็ นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการแจ้งผูล้ งทุน หรือผู้
ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่อี ตั ราภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอนื่ ใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม:
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวันที่มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินรวมหัก
ด้วยหนีส้ ินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ใน
แต่ละวันเป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ค่ า ใช้จ่ายอื่ นๆที่เกี่ ย วเนื่อ งกับ กองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (19) จะเรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั้งจานวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนัน้ และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเป็ นรายวัน
และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีท่ไี ด้รบั หลักฐานอย่างแน่ชดั
ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยฐานการคานวณอย่างชัดเจนในหนังสือ
ชีช้ วนฉบับข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบและในรายงานรอบประจาปี อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
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อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องมีการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ และได้ดาเนินการดังกล่าว
แล้ว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มี
การลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้อมูลจะกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม่นั ใจได้วา่ ผูล้ งทุน
ได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ขอ้ มูลประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
การลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการให้ถือว่า สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
(2) กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะ
คานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้
ลงทุน ทราบล่ วงหน้า อย่างทั่วถึงด้วยวิ ธีก ารที่ เหมาะสมภายใน 3 วัน ท าการนับ แต่วัน ที่ มีการเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึน้ โดยจะเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีท่ีกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ จากมูลค่าขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ และต่อมาบริษัทจัดการจะดาเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ตามที่ระบุไว้นนั้
บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้
(2.2) ในกรณีท่กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่า บริษัทจัดการสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ดังนี ้
(ก) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะต้องได้รบั มติพิเศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีท่บี ริษัทจัดการได้รบั มติพิเศษ
(3) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) วรรค 2 และ (2.2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ:
16. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีทมี่ ูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:
ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ทัง้ นีใ้ ห้ใช้มลู ค่าหน่วยลงทุน
ของสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ข) วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนทุกวันทาการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิ่มเติมด้วย
1. วันทาการก่อนวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
2. วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณีท่กี องทุนรวมกาหนดวันทาการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ โดยจะ
ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยประกาศภายในวัน
ทาการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทาการที่คานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้นต้องได้รบั การรับรองโดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนใช้ซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ใน
กรณี ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วย หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจ
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ดาเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีท่ีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดไม่ถกู ต้อง บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
บริษัทจัดการอาจไม่คานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี ้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขาย หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุท่บี ริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากลสาหรับมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้ และ
ประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากลแต่ใช้ผลลัพธ์เป็ น
ตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ www.innotechasset.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง:
1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง ตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไปแต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทา และส่งรายงานให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาเนารายงาน
ดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(3) สาเหตุท่ที าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้
ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง
ในกรณีท่เี หตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องตาม ข้างต้น มีผลต่อเนื่องต่อการคานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้
ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดพลาด เป็ นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องด้วย
2. ในกรณี ท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป และคิด เป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
จนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนีเ้ ฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนัน้ ไม่ถกู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้
เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(ค) สาเหตุท่ที าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มกี ารแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวันเดือน
ปี ท่มี ีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็ นหนังสือให้ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซอื ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วง
ระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ สาเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิ ดังนี ้
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(ก) กรณีท่ีเป็ นการขายหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรั พย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีท่เี ป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ าย
คืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิ ดังนี ้
(ก) กรณีท่เี ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุน
(ข) กรณีท่เี ป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่ กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษั ท
จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุน และผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณี
ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง:
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนอินโนเทค จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
-ไม่มี17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource):
-ไม่มี17.5. ที่ปรึกษา:
-ไม่มี17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน:
-ไม่มี17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน:
-ไม่มี17.6. ผูส้ อบบัญชี:
ชื่อ : นาย อนุสรณ์
ชื่อ : นาง ขวัญใจ
ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร
ชื่อ : นาย สาธิต

เกียรติกงั วาฬไกล
เกียรติกงั วาฬไกล
เกษามา
เกียรติกงั วาฬไกล

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี):
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund):
-ไม่มี18. รอบระยะเวลำบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม:
18.1. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี:
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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18.2. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก:
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม:
วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชี: วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชี ประมาณ 1 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน
19. กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร:
19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทาตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
19.2 ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทาตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลักษณะที่ผลู้ งทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้
โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.innotechasset.com ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี ้ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีท่เี ป็ นกองทุนรวมที่มีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุน แต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อให้ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั้
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใดหากไม่สามารถดาเนินการตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดได้
19.3 การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื่องการควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระทาได้ตอ่ เมื่อ
ได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รบั มติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
19.4 บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ ในกรณี ดังนี ้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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(ก) การลดมูลค่าขัน้ ต่าในการซือ้ หน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจานวนผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนยั สาคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถกู ต้อง
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ เมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 15.5 (1) วรรคสอง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129
มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ:
20.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการในการนาส่ง เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผูล้ งทุน / ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับ
ข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็ นต้น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ซึ่งการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายในการนาส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะ
ทานองเดียวกันนี ้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คานึงถึงประโยชน์ของกองทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ ในการนาส่งจดหมาย
/หนังสือถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการ โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
20.2 บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นข้อมูลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในการดาเนินการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็ นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้
บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
20.3 หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กาหนด
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20.4 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการในการนาส่ง เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผูล้ งทุน/ผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น
(ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็ นต้น โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ซึ่งการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนาส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทานอง
เดียวกันนีซ้ ่งึ บริษัทจัดการได้คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ ในการนาส่งจดหมาย/หนังสือ
ถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการบริษัทจัดการจะดาเนินการโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้
มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกาหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงิน
รับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตัง้ จัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดก ารกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนดระเบียบปฏิบตั ิเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทัง้ นี ้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทุกรายแล้ว
20.5 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสานักงานว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามประกาศข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งมี
นัยสาคัญต่อการพิจารณาอนุมตั ิคาขอจัดตัง้ กองทุนรวมใหม่ ให้สานักงานมีอานาจที่จะไม่อนุมตั ิคาขอจัดตัง้ กองทุนรวมใหม่ท่ีบริษัท
จัดการกองทุนรวมยื่นต่อสานักงานหรือสั่งระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รบั อนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมแล้ว ในกรณี
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกต่อประชาชน
20.6 เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ /สัญญาสาคัญ
สาเนาเอกสารดังกล่าวต่อไปนีส้ ามารถตรวจสอบได้ระหว่างเวลาทาการปกติ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ
(1) รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(3) สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
20.7 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุนได้แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้ เกินความจา เป็ นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตาม (1) ให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะกระทาด้วยความเป็ น
ธรรม และคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ท่ีผใู้ ห้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการ หรือพนักงานของ
บริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตั ิท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท จัดการ ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อาจขอดูแนวทางนีไ้ ด้ท่ีเว็บไซต์บริษัทจัดการ
20.8 ข้อจากัดในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุน
เนื่องจากบริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วย
ลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่มี ีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่ง โดย
ปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนัน้ ผูล้ งทุน หรือผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตน ใน
เวลาที่จองซือ้ หรือสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิ ดบัญชี
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนเพื่อ หรือในนามของ US Person
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะกาหนดขึน้ ในอนาคตนอกเหนือจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นีจ้ ะแจ้งประเทศ ที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุป
ข้อมูลสาคัญ
20.9 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐ อเมริ ก าได้อ อกกฎหมายที่ เ รี ย กว่ า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ ง ต่ อ ไปจะเรี ย กว่ า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institutionหรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี ให้กับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกัน ผูซ้ ่งึ มีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถ่ินที่อยู่ทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้ งั ปรากฏด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออก
กฎหมายที่มีขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลั กษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าที่ในการกาหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อม
ในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา(Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กับ
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุน
การขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไป
ได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทาง
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยรวม
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยช น์
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการ ดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือจานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น)
ที่มีอยู่ในบัญชีทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุ งข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น
รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCAหรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็ นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ื อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี ้ ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผล และ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รายนัน้ ได้เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายขอ ง
ประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกัน หรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
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การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวมเพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ บริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษัท
จัดการ (รวมถึงผูท้ ่เี กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
20.10 การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เกี่ ย วกับ การรู ้จัก ลูก ค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็ จ จริง เกี่ ย วกับ ลูก ค้า (Customer Due
Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการให้ขอ้ มูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทาธุรกรรมของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
หรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด หรือให้ขอ้ มูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดให้แก่
บริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการไม่ครบถ้วนเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ทัง้ นี ้ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด
(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็ นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็ นช่องทางในการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยง
กฎหมาย หรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น
หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่ง
เอกสาร หรือหลักฐานใดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนา
หนังสือบริคณห์สนธิ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ หนังสือมอบอานาจ เป็ นต้น ให้แก่
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
ทัง้ นี ้ คาว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คาว่า “กฎหมายต่างๆ” นัน้ ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมาย
ของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนัน้ ๆ ด้วย

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ

หน้า 64 / 66

กองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 4

20.11 การระบุภมู ิลาเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็ น
ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์
20.12 บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยต้องจัดทา และส่ง
รายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ ซือ้ หรือขายคืนตามหลักเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และ
ต้องจัดทาหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
21. กำรดำเนินกำรกรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ตำมทีป่ ระกำศกำหนด:
กรณีบริษัทจัดการเป็ น บลจ. ที่ไม่มีการจัดการกองอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี ้
(1) กรณีไม่สามารถดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้
(1.1) ไม่ให้บริการแก่ลกู ค้ารายใหม่
(1.2) ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยงั มิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(2) กรณีไม่สามารถดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน้ ต้น หรือไม่สามารถกลับมาดารง
เงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ได้รบั การผ่อนผัน
(2.1) ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดารงเงินกองทุนได้และได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถ
กลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ
(2.2) ไม่ให้บริการแก่ลกู ค้ารายใหม่ รวมทัง้ ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซือ้ ขาย
(2.3) เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู ห้ รือควรรู ว้ ่าไม่สามารถดารง
เงินกองทุนได้ ทั้งนี ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญและ
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยน
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่ าว โดยบริษัทจัดการจะทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน
รวมต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี ้ ในช่วงที่มีการดาเนินการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการอาจจะไม่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้สงู สุดไม่เกิน 3 วันทาการ
อนึ่ง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมสามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมราย
อื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (interval fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลา
รับ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ในช่ว งระยะเวลา 30 วัน ดัง กล่ า ว ให้บ ริษั ท จัด การกองทุน รวมรายอื่ น นั้น รับ ซื อ้ คืน หน่ ว ยลงทุน โดยไม่ เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมสาหรับการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพาะการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามคาสั่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกเท่านัน้
22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม:
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีขอ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ด าเนิ น การให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ ค าสั่ง นั้น ให้ถื อ ว่ า บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมได้ป ฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ นไป
ตามโครงการแล้ว
บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมจะแต่ ง ตั้ง ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ข องกองทุ น รวมตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นโครงการจัด การกองทุน รวม โดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การลงนามในข้อผูกพันของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ ื อหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น ส่วนหนึ่งของข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
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ส่วนที่ 2
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ:
ชื่อ

: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด

ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย)

: ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333 โทรสาร 0-2624-6330
www.innotechasset.com

ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ)

: 19th Floor, Liberty Square, 287 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2624-6333 Fax: 0-2624-6330
www.innotechasset.com

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ:
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี ้
บริษัทจัดการมีหน้าที่ตอ้ งถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้
ลงทุนไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ โดยจะต้องจัดให้มีระบบงานต่างๆให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูล้ งทุนให้มีความปลอดภัย โปร่งใส และมีการคุม้ ครองสิทธิของผูล้ งทุน
การบริหารกองทุนรวม
(1) ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์สิ น ซึ่ ง เป็ น เงิ น ได้จ ากการขายหน่ ว ยลงทุ น ของโครงการเป็ น กองทุ น รวมต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก และดาเนินการเพิ่ม
จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(3) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำง ๆ และซือ้ ขำย จำหน่ำย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ท่ลี งทุ นไว้นนั้
ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและ ตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุน
ของโครงกำรที่ได้รบั อนุมตั ิ ทัง้ นี ้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(4) ดำเนินกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(5) ดำเนินกำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้แ ล้ว หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ รับซื อ้ คืนตำมหลักเกณฑ์แ ละวิธี ก ำรที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(6) สงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธกำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
(7) ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทุนรวมถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่ำที่จำเป็ นเพื่อรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
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(8) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดของโครงการ
จัด การกองทุน รวมตามข้อ 20 ในส่ ว นข้อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน และบริษั ท จัด การกองทุน รวม และข้อ 19 ในส่ ว น
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
(9) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 15 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 15 ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม
การแต่งตั้งบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(11) จัดให้มีผดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติ ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงกำรเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทน
ตำมเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ท่ีกำหนดไว้ในข้อ 2 ในส่วนข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำร
กองทุนรวม ทัง้ นี ้ โดยได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(12) แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(13) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(14) แต่งตัง้ ผูช้ ำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทัง้ นี ้ โดยควำมเห็นชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(15) แต่งตัง้ นำยทะเบียนของกองทุนรวมตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร
การดาเนินการอื่นๆ
(16) ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสำรหลักฐำนอื่นเพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(17) จัดให้มีกำรฝำกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(18) จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด
(19) จัดทำรำยงำนทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ ปี บญ
ั ชี
นัน้
(20) จัดทารายงานรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวหรือเมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ
(21) จัด ท าหนัง สื อ ชี ้ช วนใหม่ ทุก รอบปี บัญ ชี เ พื่ อ แสดงข้อ มูลเกี่ ย วกับ กองทุน รวม ณ วัน สิ น้ ปี บัญ ชี และส่ ง ให้แ ก่ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ ปี บญ
ั ชีนนั้
(22) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมจานวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทากำรนับแต่วนั ที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
(23) ขอรับ ใบแทนหลัก ฐำนกำรรับ จดทะเบี ย นกองทรัพ ย์สิน เป็ น กองทุ น เปิ ด ต่ อ สำนัก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยเสี ย
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดในกรณีท่หี ลักฐำนดังกล่ำวสูญหำยหรือถูกทำลำย
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(24) จัดทำรำยงำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกำรลงทุนของกองทุนรวมเป็ นรำยวันและจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ทุกวันทำกำรนัน้
(25) จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็ นรำยวัน และจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
(26) จัดทำรำยงำนตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ในกรณีท่ีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ น ของกองทุนรวมมี
มูลค่ำเกินอัตรำที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด โดยมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินมำ
เพิ่มเติม
(27) ) จัดให้มีการขาย รับซือ้ คืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตามข้อ 6 ข้อ 7
และ ข้อ 8 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
(28) ปฏิ บัติ ต ามหน้าที่ และความรับผิ ดชอบอื่น ตามที่ พระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทัง้ ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีขอ้ กาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่ งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรืโครงการ
จัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ:
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้า
ทาหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ชื่อ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-4763-90
หรือผูด้ แู ลรายใหม่ท่มี ีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ:
ในกำรกำกับดูแลกองทุนรวม ผูด้ แู ลผลประโยชน์ มีสิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดในโครงการ
(2) บอกเลิกสัญญำจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ ทั้งนี ้ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(3) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบซึ่งได้ระบุไว้ ใน ข้อ 1 ในส่วนข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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(4) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็ นไปตามโครงการจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว โดยเคร่งครัด
ทั้งในปั จจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มขึน้ ในอนาคต หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีท่ีบริษัท
จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิ ด พร้อมทัง้ จัดทารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
โดยละเอียด และส่งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(5) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และ
ทรัพ ย์สิน ของลูก ค้า อื่ น ๆของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ พร้อ มทั้ง ดูแ ลให้ก ำรเบิ ก จ่ ำ ยทรัพ ย์สิน ของกองทุน เป็ น ไปตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
รำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
(6) ดำเนินกำรรับมอบ ส่งมอบ จำหน่ำย จ่ำยโอนและแปลงสภำพหลักทรัพย์ต่ำงๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมตำมคำสั่งของ
บริษัทจัดกำรเมื่อเห็นว่ำมีหลักฐำนถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชำระหรือชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
(7) รับรองควำมถูกต้องในกำรคำนวณมูลค่ำ ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและจานวน
หน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คานวณไว้แล้วตามข้อ 16 ในส่วนรำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(8) รับรองควำมถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จำกกำรออกหน่วยลงทุนให้กับผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ตำมจำนวนเงินที่บริษัทจัดกำรโอนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกจำกกำรขำยคืนของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำร
(9) จ่ำยเงินอันเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนรวมตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำร
(10) ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุนรวม เพื่อผลประโยชน์ในกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือ หลักทรัพย์ กำรรับเงินปั นผล กำรรับดอกเบีย้
กำรรับสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนและ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะได้รบั รวมทัง้ ดำเนินกำรรับ
หรือจ่ำยเงินตำมสิทธินนั้ ๆ ทัง้ นี ้ สิทธิในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นของบริษัทจัดกำร (ก) รายงานเป็ นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการ
ดาเนินการตามคาสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบีย้ และอื่น ๆ
(11) จัดทำรำยงำนดังต่อไปนีเ้ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรส่งให้บริษัทจัดกำร
ก. รำยงำนถึงผลในกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับกำรรับและจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรรับเงินปั นผล ดอกเบีย้
และอื่น ๆ
ข. จัดทำบัญชีและรับรองควำมถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รบั ฝำกไว้
ค. จัดทำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองควำมถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รบั ฝำกไว้
ง. รำยงำนรำยละเอียดรับจ่ำยจำกบัญชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้ วันและคำนวณดอกเบีย้ ค้ำงรับ
จ. รำยงำนเป็ นรำยวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตำมประเภทของหลักทรัพย์และตำมสถำนภำพของหลักทรัพย์พร้อม
คำนวณดอกเบีย้ ค้ำงรับ (ถ้ำมี)
ฉ. รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนีค้ ่ำซือ้ หลักทรัพย์และลูกหนีค้ ่ำขำยหลักทรัพย์
ช. รำยงำนงบกระทบยอดบัญชีเงินฝำกธนำคำรเป็ นรำยเดือน
ฉ. รำยงำนเงินปั นผลค้ำงรับของกองทุนรวม
(12) จัดทำรำยงำนโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจั ดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำร
จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน ข้อ 1 ในส่วนข้อผูกพันระหว่ำงผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และส่งให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี ้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
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(13) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณี ท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ท่อี อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมาย ดังกล่าว
(14) ดาเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทัง้ นี ้ จะต้องไม่เข้ามามีอานาจต่อการ
ตัดสินใจ และการดาเนินงานของบริษัทจัดการ
(15) ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายใน
การฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(16) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(17) ดูแลและตรวจสอบให้ผูช้ าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี ้ ในกรณีท่ีผูช้ าระบัญชี
กระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี ้ ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
รายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(18) ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของกองทุนในรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนประจำปี ตำม
หลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
(19) ให้ควำมเห็นชอบบริษัทจัดกำรในวิธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตำมรำคำที่เป็ นธรรม ในกรณีท่วี ิธีกำรคำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินตำมปกติทำให้มูลค่ำทรัพย์สินไม่เหมำะสมกับสภำวะกำรณ์ในขณะคำนวณมูลค่ำ หรือกรณีท่ีเป็ นทรัพย์สินอื่น
นอกจำกที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(20) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีท่ีผดู้ ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานั้นจะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็ นผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว
โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
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ในกรณี ท่ี ก ารด าเนิ น การใดต้อ งได้รับ มติ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน หากบริษั ท จัด การกองทุน รวมไม่ ด าเนิ น การขอมติ ให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงือ่ นไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์:
การเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั อนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผดู้ แู ลผลประโยชน์หรือบริษัท
จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน
(3) ในกรณีท่ีผดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมถึงข้อมูล
อื่ น ใดที่ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ได้ล่ว งรู ม้ าหรื อ ได้รับ การเปิ ด เผยให้ท ราบในระหว่ า งการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามสัญ ญาแต่ งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ไปเปิ ดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือต่อบริษัทจัดการ หรือก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
(4) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรือประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้เป็ นกำรเพิม่
ภำระหน้ำที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดู แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดังกล่ำว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สัญญำได้ โดยบอกกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(5) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดเป็ นจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้
ทัง้ สิน้ เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์
(6) ในกรณี ท่ี ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ข าดคุณ สมบัติ ต ามประกาศสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อ ง คุณ สมบัติ ข องผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัด
จากวัน ที่ บ ริษั ท จัด การตรวจพบเอง หรื อ ปรากฏจากการตรวจสอบของสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เว้น แต่ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็ นอย่างอื่น โดยทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หากผูด้ แู ลผลประโยชน์มิได้ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะขออนุญำตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ถัด
จำกวันที่ครบกำหนดเวลำให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุญำตแล้ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทน โดยพลัน
อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ว่ำกรณีใด บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในกรณีกำรเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์สิน้ สุดลง ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะทำหน้ำที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่ำงสมบูรณ์
จนกว่ำจะจัดกำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรหลักฐำนทัง้ หมดของกองทุนรวมให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รำยใหม่หรือตำมคำสั่งของ
บริษัทจัดกำรหรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมตลอดถึงกำรดำเนินกำรอื่นใดที่จำเป็ นเพื่อให้กำรโอนทรัพย์สินและเอกสำร
ทัง้ หลำยให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่เสร็จสิน้
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ในกรณีผูด้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณีท่ีมีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม:
ทรัพย์สินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพย์สินอื่น ณ สานักงานของผูด้ แู ลผลประโยชน์ คือ
ชื่อ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่: 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-4763-90
และ/หรือที่บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศอื่นใด และ/หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของผูด้ ูแลผลประโยชน์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์แต่งตั้ง ขึน้ เพื่อเก็ บ รักษาทรัพย์สิ น ใน
ต่างประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี:
ชื่อ: นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ที่อยู่: บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587
โทรสาร 0-2294-2345
ชื่อ: นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ที่อยู่: บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587
โทรสาร 0-2294-2345
ชื่อ: นายประสิทธิ์พร เกษามา
ที่อยู่: บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587
โทรสาร 0-2294-2345

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
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ชื่อ: นายสาธิต เกียรติกงั วาฬไกล
ที่อยู่: บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587
โทรสาร 0-2294-2345
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ: ให้กำรบริกำรงำนสอบบัญชีกองทุนรวม ผูส้ อบบัญชี มีสิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
สิทธิของผู้สอบบัญชี
ได้รบั ค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ขอบเขตความรับผิดชอบของการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป ซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจาเป็ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบได้
แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับปี บญ
ั ชีของกองทุนรวมโดยถูกต้องตามที่ควร
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ชื่อ: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่: 1222 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-4763-90
หรื อ บุค คลอื่ นที่ ได้รับ อนุญ ำตให้บริกำรเป็ น นำยทะเบี ยนหลัก ทรัพ ย์จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษั ทจัดกำรจะแจ้งให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
5. ผู้จัดจาหน่าย:
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ: (ถ้ามี)
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ัดจาหน่าย แต่ทั้งนีต้ อ้ งไม่เกินอัตราที่
กาหนดไว้ในข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั จาหน่าย
(2.1) แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม ใบคาสั่งเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสั่งซือ้ และใบคาสั่งขาย ตลอดจนเอกสารต่างๆ ในการ
ส่งเสริมการขาย
ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
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(2.2) รับใบคาสั่งซือ้ หรือใบสั่งขาย และรับชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
(4) ยืนยันการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
(5) ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น
(6) หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นที่
เกี่ยวข้อง
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบันได้ในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม)
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ:
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่นผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน จากบริษัทจัดการหรือกองทุน
(ถ้ามี) ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามข้อกาหนด และเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จาหน่ายตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิ ดและการสั่งซือ้ หรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน คืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผทู้ ่ีไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ ่สี นใจจะลงทุนทราบในกรณีท่มี ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน ของ
กองทุนอย่างมีนยั สาคัญ
(9) ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกาหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(10) ทาหน้าที่ให้บริการและให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดที่จาเป็ นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้ นใจ
ทั่วไป รวมทัง้ ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF):
-ไม่มีส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง):
-ไม่มี9. ทีป่ รึกษา:
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน:
-ไม่มี9.2. ที่ปรึกษากองทุน:
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ: หมายเหตุ: (ที่ปรึกษากองทุน):
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อเป็ นที่ปรึกษากองทุนของบริษัทจัดการได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถเสนอให้แต่งตัง้ ตัวแทนผูท้ รงคุณวุฒิท่ีสามารถให้คาปรึกษาในภาพรวมทาง
เศรษฐกิจแก่กองทุนรวมเข้าเป็ นที่ปรึกษากองทุนได้ เพื่อให้คาแนะนาด้านการลงทุนให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื่อมีการแต่งตั้งหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ปรึกษากองทุน
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน):
-ไม่มี11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource):
ชื่อ: ที่อยู่: สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ: 12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund):
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ:
-ไม่มี13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน:
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกาหนดอายุโครงการตามเงื่อนไข โดยบริษัทจัดการจะทาการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทัง้ นี ้ หากครบกาหนดระยะเวลา 5 เดือน แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุนรวมไม่เกิด
เหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไข ผูถ้ ือหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามหนังสือชีช้ วน ส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน" ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลลงในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล:
ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
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-ไม่มี13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่จี ะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
วิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี ้
(ก) ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ผี รู้ ั บโอนไม่ได้
เป็ นผู้ใช้บริการกองทุนเปิ ดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคาขอใช้บริการกองทุนเปิ ด และยื่นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประ ชาชน บัต ร
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถ้ ือหน่วย ลงทุนประเภทนิติบคุ คลจะต้องแสดง
เอกสารสาคัญที่แสดงถึงการทานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนัน้ เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอานาจกระทาการ และหนังสือ
บริคณห์สนธิของนิติบคุ คลนัน้ ต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ค) ผูโ้ อนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดและหลังจากที่
นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผโู้ อนและผูร้ บั โอนไว้เป็ นหลักฐาน
(ง) ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผูโ้ อน และ
ผูร้ บั โอนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ทางไปรษณียแ์ ก่ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอนหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสารครบถ้วน ตามที่กาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการ
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทาให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี
หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและ
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทาการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ” บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ นเจ้าของบัญชี
แบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) ไม่นับคะแนนเสียงตามที่ได้มีการกาหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมว่าจะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนเพียงใดของกองทุนรวมนัน้
ทัง้ นี ้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก .ล .ต . หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น หรืออนุมตั ิเห็นชอบยกเว้น
หรือผ่อนผันให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รบั เงินคืน เมื่อบริษัทจัดการเลิกโครงการโดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ระบุในข้อ “การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ:
(1) ผูม้ ีสิทธิลงทุนมีสิทธิลงมติเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบตั ิซ่งึ ได้ระบุไว้ในโครงการ
(2) การจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นสถาบันการเงินที่ม่นั คงมีช่อื เสียงและความรูค้ วามสามารถ
อันจะเป็ นการควบคุมให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจ ากสานักงานคณะกรรมการ
ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
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ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่จาเป็ นต้องติดตาม
ด้วยตนเองตลอดเวลา
13.8. อื่น ๆ:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ท่ีได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัท
จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ:
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั “ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน” และ/หรือ “คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตาม
วิธีการของแต่ละช่องทางในการซือ้ หน่วยลงทุน ” ของกองทุนรวม ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนได้
ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้วพร้อมทั้งหลักฐานเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ในส่วนรายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งให้ถือว่า
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมด้วยเช่นกัน โดยจะออกให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วันถัด
จากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณี ท่ีขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้แก่ผูล้ งทุนนัน้ จะแสดงรายละเอียด ดังต่ อไปนี ้ ชื่อ-นามสกุล ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ชื่อกองทุนรวม และประเภทกองทุน วันที่ซือ้ / ขายหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สิน สุทธิต่อหน่วย จานวนหน่วยลงทุน ราคาต่อ
หน่วยลงทุน (บาท) เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการ
ส่งมอบ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 5 วันก่อนวันดาเนินการดังกล่าว
ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน

หน้า 12 / 20

กองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 4

บริษัทจัดการจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัท
จัดการและบุคคลอื่นได้
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้ หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี ้ หรือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดการจะรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทัง้ ที่เป็ นหลักประกัน และมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผอู้ อกตราสารแห่ งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีท่บี ริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สินดังกล่าว และเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชาระหนีใ้ นโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีท่ผี ถู้ ือ
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีต้ กลงรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินดังกล่าวแทน
เงิน ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่ า งที่ บ ริษั ท จัด การยัง ไม่ สามารถจ าหน่ า ยทรัพ ย์สิน ที่ ได้จ ากการรับ ช าระหนี ้ บริษั ท จัด การอาจจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณี ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
สารองรายได้หรือผลประโยชน์ท่ไี ด้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สทุ ธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีค้ ืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธินนั้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั
ถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนีต้ าม
ตราสารแห่งหนี ้ หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้อ 16.1.3 ในส่วนข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการโดยอนุโลม
16.2 กรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้ หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
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16.2.1 ก่อนการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สินประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความ
จาเป็ นในการรับชาระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม โดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็น ชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว ดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุ นรวมไม่ สามารถลงทุนในหรือมี ไว้ได้ บริษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่าง
ที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดัง กล่า
ในกรณีท่มี ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณี ท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิ เรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ผูถ้ ือหน่วยทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี ้ หรือ
ลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีก้ ็ได้
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ตอ้ งนาตราสารแห่งหนี ้ หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
16.4 บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีท่บี ริษัท
จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน หรือกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยบริษัทจัดการ
จะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป ซึ่งขัน้ ตอนที่กาหนดต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริงและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนทุกราย
เงือ่ นไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ หากบริษัทจัดการมีเหตุผล
แสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงิน คืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สทุ ธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จา่ ยก็
ได้ ทั้งนี ้ หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีจ้ นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิ นั้นไม่คุ้ มกับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้
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17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่อี อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ การให้สิทธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมาย
แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่กี ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุน
จะทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี):
หน่วยลงทุนทัง้ หมดมีขอ้ จากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที่กาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้
ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าว
และมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินนั้ เสียไป
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ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผู้
ถือหน่วยลงทุน (มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ง
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีท่กี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กาหนดไว้ในมาตรา 129/2 และ
มาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน
ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน:
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตามและไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่
กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควรและไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุ ปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็ นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่ง
รายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ:
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม:
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่บี ริษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้อ
พิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
22. การเลิกกองทุนรวม:
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน:
22.1.1. เมื่อกองทุนครบกาหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
22.1.2. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุน หรือมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวน ดังนี ้
(1) จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) หากปรากฏว่ามีการขายคืนหน่วยลงทุนลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
(ก) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ น
จานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ความใน (2) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุน
จะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่าง
เพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุน
รวมอีทีเอฟ
22.1.3. บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัท
จัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุ นตามข้อ 22.1.2 (2) (ก)
และการเลิกกองทุนจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.1.4. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตน
22.1.5. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน ที่
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จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ ทัง้ นี ้ หากปรากฏว่ามติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีท่ีเป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากปรากฏว่ามติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุน แต่ละชนิดมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80
บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่ อให้ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั้
22.1.6. สานักงานอาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปหากปรากฏว่า
(1) ให้การอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง หากปรากฏว่าเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมครัง้ แรกแล้ว กองทุนรวมมีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผูล้ งทุนได้ไม่ถึง 35 ราย เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที่กาหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน
(2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ (1) ภายใน 15 วันนับแต่
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
22.1.7. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่มี ีเหตุอนั ควรสงสัย
ว่าอาจมีการจัดตัง้ จัดการ หรือใช้กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะหรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สิน หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดาเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการชีแ้ จง
แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึ่งในกรณีท่ไี ม่
มีการชีแ้ จง หรือชีแ้ จงแล้วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรือทาให้เชื่อได้ว่าการจัดตัง้ กองทุนรวมเป็ นการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการทาการแก้ไข หรือดาเนินการใดๆ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้กองทุนรวมที่จดั ตัง้ ขึน้ นั้นเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และ
บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดาเนินการแล้วแต่ไม่สามารถ
ทาให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
22.1.8. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเลิกกองทุนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็ น
กรณีท่มี ีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็ นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุน และ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
22.2. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม:
บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.2.1 ในกรณีท่ีเลิกโครงการเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุน
ล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) แจ้งให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ โดยวิธีการ ดังนี ้
(ก) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่หี น่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดาเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทาการ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ เป็ นต้น
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิน้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวม
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22.2.2 ในกรณีท่ีปรากฏว่ากองทุน มีมูลค่าหน่วยลงทุน หรือมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนีเ้ พื่อเลิกกองทุน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เป็ นอย่างอื่น
(1) ยุติการรับคาสั่งซือ้ และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3
(2) แจ้งให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3
(ก) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2
หรือข้อ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทา
การนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษัทจัดการ
จะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระ
บัญชีของกองทุนรวม
22.2.3 ในกรณีท่ปี รากฏว่ากองทุนรวมมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่จี ะต้องดาเนินการ
เพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.2 หรือข้อ 22.1.3 บริษัทจัดการจะไม่ตอ้ งดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี ้
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชีช้ วนใหม่ให้เป็ นปั จจุบันตาม ข้อ 1 (4) ฉ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทา
หรือจัดส่งหนังสือชีช้ วน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตาม ข้อ 1 (4) ง) และ จ) ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือ
จัดส่งรายงาน
(3) การค านวณมูลค่ า ทรัพ ย์สิน สุท ธิ มูลค่ า หน่ ว ยลงทุน และราคารับ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ตามข้อ 16 ในส่ ว น
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการ
ประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ 16 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม นับตัง้ แต่วนั
ทาการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน:
เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” แล้วปรากฏว่ายังมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะดาเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม และจัดให้มีผชู้ าระบัญชีท่ี
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชี โดยจะได้ดาเนินการให้มีการจาหน่ายทรัพย์สินและ ชาระภาระหนีส้ ิน
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ของกองทุน และแจกจ่ายเงินคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันเลิก
กองทุน ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกาหนด
ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชาระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะหักจากทรัพย์สินของกองทุน และเมื่อการชาระบัญชีเสร็จสิน้ ผูช้ าระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผูช้ าระบัญชีจะจัดการโอน
ทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ า นการอนุ มัติ จ ากส านั ก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
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